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Justificació de la modificació de les normes del sòl no
urbanitzable
Antecedents
Amb el decret 328/1992, de 14 de desembre, s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
Riba-roja d’Ebre té delimitat un espai d’interès natural.
El 7/05/1997 la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar les Normes subsidiàries de
Riba-roja d’Ebre.
El 8/07/2005 la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va donar conformitat al Text
refós de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Riba-roja d’Ebre. És el
planejament vigent al municipi.
El 2006 l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es signen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC),
delimita una zona d’especial protecció al terme municipal de Riba-roja d’Ebre.
EL 2009 en l’Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, s’aproven modificacions puntuals de la
delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000, les quals no afecten al terme municipal
de Riba-roja d’Ebre.
El 16 de juliol de 2010 s’aprova definitivament el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre,
en el que la fitxa corresponen al Costers de l’Ebre s’avalua el paisatge de Riba-roja d’Ebre i es
marquen les accions prioritàries a realitzar.
El 27 de juliol de 2010 s’aprova definitivament pel Consell Executiu, el Pla territorial parcial de
les Terres de l’Ebre, el qual ordena el territori de la comarca de La Ribera d’Ebre, el Baix
Ebre,Terra Alta i Montsià.

Conveniència i oportunitat
Des de l’aprovació a l’any 1997 de les Normes subsidiàries de Riba-roja d’Ebre, s’han
desenvolupat altres normatives de rang superior que incideixen directament en el territori de
Riba-roja d’Ebre, sobre tot en quan al desenvolupament del sòl no urbanitzable.
L’evolució de les normes que afecten al sòl no urbanitzable ha estat la següent:
- Les NNSS de Riba-roja d’Ebre incorporen i delimiten els espais d’interès natural
aprovats l’any 1992 (PEIN).
Posteriorment al PEIN, l’any 2006 es va ampliar les zones protegides incorporant Zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i llocs d’importància comunitària (LIC),
ambdós zones també amb incidència en el territori del TM de Riba-roja d’Ebre (Acord
GOV/112/2006, de 5 de setembre). La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestre, preveu la creació
d’una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada
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Natura 2000. Aquesta Directiva estableix que totes aquestes zones d’especial protecció
per les aus s’incorporin dins la Xarxa Natura 2000.
- Per una altra banda, el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre estableix les
determinacions que han de respectar i desenvolupar les actuacions territorials, en
especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat i, les derivades de les
polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. Aquestes
determinacions es detallen en les Normes d’ordenació territorial desenvolupades en el
mateix pla.
També en la definició de les propostes del Pla territorial s’incorporen criteris específics
de valoració del paisatge, amb la finalitat de preservar-lo. Les pautes d’actuació o
estratègies són les que s’estableixen en les Directrius del paisatge desenvolupades en
l’esmentat pla.
La incidència del Pla territorial fa que sigui convenient portar a terme la modificació de les
Normes subsidiàries de planejament de Riba-roja d’Ebre, en l’àmbit del desenvolupament del
sòl no urbanitzable, regulant els usos i adaptant-los a les Normes d’ordenació del territori del
Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre i a les Directrius del paisatge que en ell es
determinen.
En quan a la zona qualificada com a Xarxa Natura 2000, havent introduït unes zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i llocs d’importància comunitària (LIC), no contemplades en les
actuals NNSS de Riba-roja d’Ebre, serà motiu d’adequar i adaptar les esmentades normes a les
directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000.
També en el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre es contempla el sòl de protecció
especial que forma part del PEIN/Xarxa Natura 2000. Segons la Disposició transitòria tercera,
es determinen uns usos admissibles o no admissibles en aquests espais, mentre no es disposi
d’una regulació específica del sòl no urbanitzable de protecció especial (Disposició transitòria
tercera del PTTE).
A les NNSS algunes de les zones que actualment són qualificats com a Xarxa Natura 2000, són
zones on es poden desenvolupar usos turístics i que d’acord amb la disposició esmentada és
un ús no admès si no hi ha una regulació específica.
És per això que en aquesta modificació de les NNSS de planejament de Riba-roja,
corresponents al sòl no urbanitzable, es vol disposar de la regulació especifica corresponent,
determinant els usos i instal·lacions permeses al sòl no urbanitzable de protecció especial que
forma part del PEIN/Xarxa Natura 2000.

Objectius de la modificació puntual
L’objecte de la modificació és regular els usos i el desenvolupament de les actuacions
urbanístiques en el sòl no urbanitzable del terme municipal de Riba-roja d’Ebre:
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- Incorporant i complint les disposicions del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre
definides en les Normes d’ordenació territorial.
- Incorporant i concretant els criteris específics de valoració del paisatge d’acord amb
Directrius del paisatge del PTTE.
Adequar i adaptar les normes que regulen el sòl no urbanitzable a les directrius i normes
establertes en el Pla d’espais d’interès natural i Xarxa Natura 2000.
En compliment i segons la Disposició transitòria tercera del Pla territorial parcial de les Terres
de l’Ebre, l’objecte també és:
- Regular específicament els usos i instal·lacions a desenvolupar al sòl no urbanitzable de
protecció especial que forma part del PEIN i/o de la Xarxa Natura 2000.
- Tenir el caràcter o nivell per a ser considerada la Normativa especifica corresponen en
el sòl de protecció especial protegit per la normativa sectorial PEIN i/o de la Xarxa
Natura 2000, segons determinació de la Disposició transitòria del PTTE
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Proposta de la Normativa amb comentaris
6.0.0

NORMATIVA GENERAL SÒL NO URBANITZABLE

Les Disposicions de caràcter general del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, estableix
en l’article 1.4. la seva finalitat. El Pla territorial té per finalitat ordenar el territori per tal de
garantir el benestar de la població actual i futura. Per això estableix les pautes espacials per a
un desenvolupament del territori que contribueixi a la generació de riquesa, a partir de
l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del territori i, del desvetllament del potencial
endogen d’aquest. També determina que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes
d’infraestructures en el territori han d’afavorir una eficiència econòmica creixent considerada
en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt de Catalunya. Que els ciutadans, amb independència
del lloc de residència, disposin d’unes condicions raonablement equiparables en l’accés a la
renda i els serveis. Que el desenvolupament sigui sostenible.
L’article 1.16 de Pla parcial de les Terres de l’Ebre estableix que les determinacions detallades
en les Normes d’ordenació territorial i, en les Directrius del paisatge del Pla són d’aplicació
directa en l’àmbit del sòl no urbanitzable.
El PTTE l’article 1.6 concreta el tipus d’àrees que conformen els espais oberts i que es
superposen a les qualificacions del sòl establertes en el planejament urbanístic. En el sòl no
urbanitzable, les àrees segons el Pla són : sòl de protecció especial, sòl de protecció territorial i
sòl de protecció preventiva .
L’article 2.1.2 del PTTE diu que el sistema d’espais oberts ha de ser preservat de la urbanització
i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics,
ambiental, patrimonials i econòmics, entre els quals, els agraris, sense perjudici de les
actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que les normes
estableixen.
Actualment en una petita part del sòl no urbanitzable, concretament en la zona anomenada
SNU amb Regulació d’usos, segons les pressents normes, hi ha instal·lats equipaments turístics
els quals es varen establir en base a les NNSS existents durant els anys 90, quan la zona no era
qualificada com a Xarxa Natura 2000 i, que segons l’antic Pla territorial parcial de les Terres de
l’Ebre aprovat el maig de 2001, el sòl era qualificat com a Sòl no urbanitzable de Protecció
preventiva, Conreus de secà i erms. En base a aquesta Regulació d’usos establerta en les NNSS
de Riba-roja és van establir uns equipaments destinats al lloguer d’embarcacions tipus creuer
amb pernoctació, equipaments destinats a campaments per a la pesca del silur, un càmping,
zones de picnic. Tots aquests situats en la zona actualment Xarxa Natura 2000. També en les
zones considerades de protecció especial segon el Pla territorial actual, es troben embarcadors
i zones per a pescadors, un club nàutic, un altre equipament destinat a campaments per a la
pesca del silur i, un antic dipòsit de graves sobrants del dragat del riu.
Tot i que ara part d’aquests espais estan qualificat com a sòl de protecció especial, protegit
per la normativa del PEIN i Xarxa Natura 2000, es vol seguir regulant els usos en aquestes
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zones de forma diferenciada que a la resta del sòl no urbanitzable, però complint el que
determina la normativa sectorial per la qual està protegit el sòl.
També en el tipus de sòl de protecció especial, actualment mitjançant un pla especial, es van
qualificar uns terrenys com a Sistema general de serveis tècnics per poder ubicar-hi un centre
de valorització i dipòsit de residus del tipus II.

Article 90
Disposicions generals
1. La finalitat primordial del SNU és preservar la continuïtat de les condicions naturals del
territori contra l’impacte causat per les edificacions o altres actuacions i activitats.
Malgrat això i davant les creixents expectatives generades a partir de les possibilitats
turístiques dels embassaments de Riba-roja i Flix, se’n regularan unes determinades
condicions d’ús.
Malgrat això, en la zona amb regulació d’usos responent a l’existència d’activitats
turístiques i davant les expectatives generades a partir de les possibilitats turístiques
dels embassament de Riba-roja i Flix, se’n regularan unes determinades condicions
d’ús, que compliran la normativa sectorial i, especialment del PEIN i Xarxa Natura
2000, quan li sigui d’aplicació.
2. El sòl no urbanitzable delimitat per aquestes Normes es regularà per les
determinacions que s’estableixen en aquest apartat 6.0.0, així com les especifiques i
concretes definides per a cada zona, i per a cada sistema, recollides en les presents
normes, i en el seu cas, per les determinacions que estableixin els Plans Especial que es
desenvolupin.
3. En les presents normes s’estableix les determinacions generals que regulen el Sòl No
Urbanitzable sense perjudici de l’aplicació de les determinacions del Pla territorial
parcial de les Terres de l’Ebre, de la legislació sectorial vigent que correspongui per raó
de la matèria que es tracti i d’aquelles determinacions que disposin les altres
Administracions competents en cada matèria.
4. L’ordenació del Sistema d’espais oberts que compren tot el sòl classificat com a no
urbanitzable, es realitza mitjançant la divisió en àrees que es superposen a les zones
qualificades en les presents normes. Les àrees i les zones establertes en les presents
normes són:
- Sòl de protecció preventiva
- Sòl de protecció especial
•

Zona de protecció especial

•

Protecció del patrimoni
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•

Zona de protecció d’elements naturals

•

Zona PEIN i/o xarxa Natura 2000

•

Zona amb regulació d’usos

•

Sistema general de serveis tècnics

5. El Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport compren la xarxa viària,
ferroviària i altres d’infraestructura fixa

Article 91
L’article 4.2 del PTTE inclou determinacions per al sistema d’infraestructures de mobilitat amb
la finalitat de assegurar la connectivitat, l’accessibilitat als usos del sòl, completar les xarxes
bàsiques...
El PTTE en el terme municipal de Riba-roja d’Ebre preveu, de forma esquemàtica, el nou traçat
d’una via estructurant secundària, actualment en estudi, que connecta Riba-roja amb Almatret
i La Granja d’Escarp. També compren el condicionament de la xarxa viària que va de Riba-roja a
la Fatarella, per assolir un nivell de qualitat adequat de les condicions de seguretat i confort
dels usuaris, millorant el traçat i el ferm.
En quan a la xarxa ferroviària contempla el condicionament de la línia convencional i el
manteniment de l’estació.
En el Pla territorial l’article 4.8 estableix que en el planejament urbanístic municipal s’ha de
tenir en compte l’inventari de camins i establir-ne les mesures de protecció i de gestió
oportunes. Són objecte d’especial protecció, i per tant s’han de conservar, els elements que
integren les xarxes de camins públics, com els camins ramaders, de titularitat de la Generalitat
de Catalunya, i els camins i vies rurals, antics camins rals, que són de titularitat municipal.

Carrers i camins al SNU
1. No poden obrir-se nous camins, carrers, vies rurals o qualsevol tipus de vial, fora dels
existents de fet o de dret, llevat dels imprescindibles per a la utilització de les zones del
SNU amb regulació d’usos, o que estiguin previstos en el Pla parcial territorial de les
Terres de l’Ebre, en els plans especials urbanístics que desenvolupin el sòl no
urbanitzable, en els plans de gestió forestals o programes de l’Administració
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, o del Departament de
Territori i sostenibilitat o en els Plans de l’Administració Local.
2. Els camins existents es recullen en un “Inventari de camins municipals de Riba-roja
d’Ebre” de data novembre de 2012.
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3. Les actuacions de l’administració Pública seran objecte d’un Pla Especial.
4. Són objecte d’especial protecció, i per tant s’han de conservar, els elements que
integren les xarxes de camins públics, com els camins ramaders, de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, i els camins i vies rurals, antics camins rals, que són de
titularitat municipal.
5. Els nou traçats i condicionament de la xarxa existent restaran sotmeses a les
especificacions assenyalades en el Pla territorial vigent per la integració en la
topografia i preservació dels ecosistemes territorials.
6. En el cas que es tracti de l’obertura d’un nou camí en zona forestal, a més d’estar
sotmès a les determinacions compreses en aquest article, haurà de complir allò que
regula la Normativa Forestal i de Medi Natural en el sentit de no superar els 4 m
d’amplada de promig i un pendent adequat, exceptuant el cas de situacions singulars
degudament justificades.
7. Condicions de protecció:
S’establirà una franja de protecció no edificable pels camins existents a 15 metres de
l’eix del camins principals i a 10 m de la resta.
En cas de ser necessari tancar una finca en sòl no urbanitzable es disposarà a 5 m de
l’eix de camins existents.
8. Mesures per a la millora paisatgística dels camins:
Traçat i amplada:
Convé adaptar el traçat a la topografia, evitant els recorreguts massa lineals i
que passin per zones de màxim pendent. En cas de turons petits, cal vorejar-los
sempre per sota.
Cal evitar amplades > 5m en el cas de camins adaptats al pas de vehicles i de
maquinària agrícola.
Cal preveure àrees puntuals que permetin l’encreuament de dos vehicles
agrícoles o camions.
Perfils i talussos:
Cal evitar talussos amb pendent >33o (3H:2V)
Convé arrodonir els caps de desmunts i terraplens.
Convé revegetar els talussos denudats amb planta autòctona local i fer un
manteniment periòdic de la vegetació.
Cal potenciar l’ús d’elements naturals i de poc contrast en les sortides de tubs,
cunetes, baixants i guals: emmacats amb pedres de la zona, formigons
acolorits, etc.
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Paviments:
Són preferibles els paviments tous de caràcter permeable com la terra, sauló,
grava petita, tot-u, etc.
En camins amb pendent fort o amb més transit, convé emprar paviments
asfàltics o formigons acolorits amb tons de gama dels ocres o els terrossos.
En encreuaments o confluències entre camins i accessos, cal cercar una
transició gradual i fer servir paviments similars, que no suposin un fort
contrast visual pel que fa a materials o colors.
Control de les aigües
Plataformes amb pendent mínim transversal per tal d’evacuar l’agua fins als
punts d’escorrentia natural.
El dimensionament i el disseny de les obres de drenatge transversal Tubs i
calaixos) i dels guals inundables es farà sempre segons els criteris establerts
per l’Agència Catalana de l’Aigua

Article 92
Llicència xarxa viària
Serà precisa llicència municipal per variar el traçat i les pendents o qualsevol altra
característica bàsica de la xarxa viària existent i, per la obertura d’un nou camí rural.
Caldrà justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la modificació proposada.
També la integració del nou traçat de la xarxa viària o camí en el paisatge i la no producció
d’efectes degradants al medi, o en el seu cas, incloure mesures correctores que les pal·lií. En
tot cas, l’Ajuntament abans d’autoritzar-ho tindrà en comte l’impacte paisatgístic.

Article 93
Parcel·lacions i Segregacions
1. En sòl no urbanitzable es prohibeix fer parcel·lacions urbanístiques tal i com es defineix en
la Llei d’urbanisme vigent i els reglaments que la desenvolupen.
2. Els terrenys compresos en una finca en sòl no urbanitzable es pot dividir sempre que la
superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o de
producció forestal, segons correspongui, o que , si no assoleixen la superfície mínima
exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de
superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o de producció forestal
corresponent.
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3. Són indivisibles els terrenys de les finques que no tinguin accés directe a les carreteres,
camins, vies rurals, pistes forestals i qualsevol tipus de via de domini públic, llevat de que
sigui adquirida pels propietaris de terrenys contigus, i que finalment tingui la unitat
mínima de conreu o de producció forestal
Totes les parcel·lacions, divisions i segregacions de terreny seran d’acord amb els articles 191,
els articles 139, 140, 141 i correlatius del Text Refós del Decret 1/1990 (Legislació vigent a
Catalunya en Matèria Urbanística)

Article 94
Unitats mínimes de conreu
Als efectes de l’article anterior les unitats mínimes de conreu són:
per terrenys de regadiu

1,0 ha.

per la resta

4,5 ha.

per forestal

25,0 ha.

segons els Decrets corresponents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat.

Article 95
Llicència urbanística
Totes les construccions en sòl no urbanitzable precisaran llicència urbanística prèvia tal i com
s’estableix en la Llei d’urbanisme vigent i els reglaments que la desenvolupen.
Construcció al SNU (excepte amb zones de regulació d’ús)
Totes les construccions en Sòl NU. precisaran llicencia municipal que serà atorgada d’acord
amb els articles 128 i 127 del Text Refós del decret 1/1990 i l’article 44 del Reglament de
gestió i el 36 del Reglament de Plantejament.
Si l’ús és d’habitatge seran construccions unifamiliars aïllades sempre associades a explotació
agrària o ramadera, dins de les dimensions i usos regulats pel decret.
L’Ajuntament cuidarà les determinacions sobre prevenció de formació de nuclis de població
no previstos.
Per poder autoritzar la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats en sòl no urbanitzable, la
finca corresponent haurà de tenir una superfície igual o superior a l’establerta com a unitat
mínima de conreu o forestal. (Punt 1.7 Acord CUT de 05.07.1997)
(Segons prescripció 2 acord CUTE 08.07.2005)
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Article 96
Tota nova construcció haurà d’estar a 100 metres de qualsevol edificació preexistent.

Article 97
6.0.1

REGULACIÓ GENERAL D’USOS EN SÒL NO URBANITZABLE

En les presents Normes Subsidiàries només es contemplen usos en el sòl amb Regulació
d’usos, havent una manca de definició de les edificacions i instal·lacions que són compatibles
en el sòl no urbanitzable.
L’article 2.5 del PTTE considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions,
instal·lacions i infraestructures en els espais oberts (sòl no urbanitzable), els que aporten
qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic i, que siguin d’interès públic.
Defineix com a edificacions i instal·lacions que aporten qualitat al medi natural, agrari i
paisatgístic (anomenades del tipus A), les associades a la gestió i millora del territori rural, i que
corresponen a les pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el
turisme rural (en especial i preferentment, l’agroturisme), les destinades a la protecció i
valoració del medi natural. També estan incloses les activitats agràries intensives o
determinades activitats complementàries a l’agricultura que formen part de l’explotació a cel
obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del
conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.
Són d’interès públic segons el Pla territorial, les infraestructures i equipaments d’interès públic
que han de situar-se en el medi rural, entre les que distingeix: les infraestructures lineals, els
elements d’infraestructures i els elements d’equipament públic que la legislació urbanística no
prohibeix en sòl no urbanitzable, com cementiris, establiments penitenciaris i d’altres.
Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que
comportin canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admeses en sòl
de protecció especial amb caràcter excepcional, sempre que encaixin en la descripció de les
implantacions del tipus A, anteriorment exposada, i que siguin compatibles amb els valors
intrínsecs i la funcionalitat del sòl que ha motivat el règim de protecció establerta en el Pla
territorial, i que no hi hagi una alternativa raonable de localització en sòl de protecció
preventiva o que aquesta sigui ambientalment desfavorable.
L’article 2.20 del Pla territorial de les Terres de l’Ebre, també estableix mesures adreçades al
manteniment de la població rural en el territori. Per contribuir, el Pla territorial proposa la
redacció de plans especials i l’adopció de mesures per promoure, entre altres l’establiment i
desenvolupament d’activitats de suport al sector primari, especialment la producció artesanal i
la transformació agroindustrial de qualitat i alt valor afegit, i l’activitat terciària, especialment
lligada a l’ecoturisme, observació d’ocells, l’agroturisme, el cicloturisme, el turisme cultural, el
turisme gastronòmic, el senderisme, la caça, la pesca, els esports d’aventura i els serveis d’oci.
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El Text refós de la Llei d’urbanisme, en l’article 47 defineix les activitats i equipaments d’interès
públic que es poden emplaçar en el sòl no urbanitzable.
Prenen com a base el Pla territorial i la Llei d’urbanisme es descriuen les edificacions i usos en
l’article 97 de les NNSS, afegint els següents apartats:

Article 97. 1
Edificacions, instal·lacions i infraestructures en sòl no urbanitzable
1. Es considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i
infraestructures en sòl no urbanitzable els següents:
a) Els que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic ( tipus A).
Es defineix com a edificacions i instal·lacions que aporten qualitat al medi natural,
agrari i paisatgístic - anomenades del tipus A -, les associades a la gestió i millora
del territori rural, i que corresponen a les pròpies de l’agricultura a cel obert, la
ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural –en especial i preferentment,
l’agroturisme-, les destinades a la protecció i valoració del medi natural. També
estan incloses les activitats agràries intensives o determinades activitats
complementàries a l’agricultura que formen part de l’explotació a cel obert d’una
finca molt més gran que l’espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del
conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.
b) Els que siguin d’interès públic.
2. Es considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en SNU la reutilització i
millora d’edificis existents de qualitat i localització adequada, mentre que per a
l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva
inserció territorial i paisatgística.
3. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.
4. Edificacions que no porten qualitat al medi natural i paisatgístic:
Es defineixen edificacions del tipus B, aquelles que no aporten qualitat al medi natural i
paisatgístic, no contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es
tracta d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les
edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió
territorial d’una finca gran i altres edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús
intensiu del sòl, com els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la legislació
urbanística, però que no es poden incloure en el tipus A.
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Article 97.2
Reconstrucció i rehabilitació de masies, cases rurals i altres
És permès, en sòl no urbanitzable, d’acord amb l’establer al Text refós de la Llei d’urbanisme,
DL 1/2010, de 3 d’agost, i amb les limitacions fixades en els articles 50 i 51 de l’esmentada llei:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar
per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.
Aquests construccions compliran els condicionants i limitacions establerts en l’article 47.3 bis
de la Llei d’urbanisme.
Les construccions a què fa referència l’apartat b) i c) en cap cas es poden reconstruir i
rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.
Els usos de les construccions a què fa referència aquest articulat han d’ésser compatibles amb
les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.
La reconstrucció del patrimoni arquitectònic rural ha de respecta el volum edificat preexistent i
la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les característiques
originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que siguin
establertes pel planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions
d’habitabilitat.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 97.3
Construccions d’utilitat pública d’interès públic
2. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les
activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A
aquest efecte, són d’interès públic:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, com
cementiris, establiments penitenciaris i d’altres.
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c) Les infraestructures d’accessibilitat, com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres
elements significatius.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de
sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic.
3. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat
anterior ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim
especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per
l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció
del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de
manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la
connectivitat territorial.
4. El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà
l’establert en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.
Solament s’autoritzaran prèvia declaració d’utilitat pública i sempre seguint el que s’estableix
en els seus articles 45 i 44 del Reglament de Gestió Urbanística i correlatius del Text Refós
(Decret 1/1990).

Article 97.4
Altres edificacions en sòl no urbanitzable
En sòl no urbanitzable es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:
a) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària.
b) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
c) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia
d’un pla especial urbanístic.
d) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.
Les implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comportin canvis de certa
extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admeses en sòl de protecció especial amb
caràcter excepcional, sempre que encaixin en la descripció de les implantacions del tipus A,
exposada en l’article 97.1, i que siguin compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat
del sòl que ha motivat el règim de protecció establerta en les Normes subsidiàries, i que no hi
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hagi una alternativa raonable de localització en sòl de protecció preventiva o que aquesta sigui
ambientalment desfavorable.
Aquest tipus d’implantació les Normes subsidiàries no les preveu expressament però
mitjançant plants especials en SNU es poden introduir tant en el sòl de protecció preventiva,
de protecció especial i en la zona de regulació d’usos (les que s’hi enumerin en l’article
corresponent), amb el compliment de les directrius del Paisatge. En la zona de regulació d’usos
seran instal·lacions de molt baixa densitat i capacitat.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 97.5
Règim dels usos i edificacions existents en sòl no urbanitzable
Les edificacions i instal·lacions legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos
permesos en sòl no urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits
de les Normes subsidiàries, les determinacions que estableixen el Pla territorial i la legislació
urbanística, com també la legislació sectorial aplicable.
Les edificacions, les instal·lacions i els usos existents implantats il·legalment, per als quals hagi
prescrit l’acció de reposició, es vetllarà per a que minimitzin l’impacte. No s’admeten les
ampliacions d’aquestes edificacions o instal·lacions ni la intensificació o substitució de les
activitats, llevat que, d’acord amb la legislació urbanística, fos possible la legalització i aquesta
es dugués a terme.
No són objecte d’aquest article aquelles edificacions i instal·lacions que, per la seva tipologia,
construcció i el seu valor identitari – masies, corrals, barraques, molins i altres – cal considerar
que formen part de la imatge del territori rural que es vol preservar o recuperar.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 98
Activitats extractives
Abans de procedir a la concessió de llicències per a l’extracció a cel obert dels recursos del
subsòl hauran de tenir-se en compte els perjudicis paisatgístics i agrícoles.
Es poden autoritzar noves activitats extractives i ampliacions de les ja autoritzades en sòl de
protecció especial sempre que no afectin de forma clara i definitiva els valors que han motivat
la protecció del conjunt de l’espai protegit. Aquestes autoritzacions s’han de regir per la
normativa vigent relativa a activitats extractives i han de tenir en compte les determinacions
del Pla territorial i les estratègies de desenvolupament urbà i d’infraestructures, en tant que
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poden ser també argument favorable o desfavorable per a determinades ubicacions. En
qualsevol cas, en la restauració d’aquests espais s’ha de tenir cura de restablir els valors que,
en cada cas, n’han motivat la protecció.
En l’elaboració dels projectes d’explotació i dels programes de restauració, i en els informes
preceptius corresponents, serà específicament considerares les propostes del Pla territorial.
Les propostes de noves activitats extractives han de ponderar des de l’anàlisi multicriteri del
cost benefici els valors naturals, ambientals, agraris i patrimonials enfront del valor dels béns
miners objecte d’explotació, la disponibilitat i necessitat i els costos globals del transport
d’aquests. Els desenvolupaments urbanístics han de tenir en compte les afectacions derivades
d’aquestes activitats i evitar possibles conflictes d’usos.
Amb l’objectiu de racionalitzar al màxim des dels punts de vista ambiental, econòmic i social
l’atorgament de noves autoritzacions d’activitats extractives, s’han de portar a terme estudis
en l’àmbit de Catalunya sobre previsions de la demanda i sobre la localització i condicions
d’explotació dels possibles jaciments; de manera especial s’han de tenir en compte els acords i
els estudis promoguts pel Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya constituït el 7 de
juliol de 2004, o per altres dispositius que amb la mateixa finalitat es creessin en el futur. Amb
el mateix objectiu, s’han de portar a terme estudis paleontològics i d’altres estudis sectorials
que permetin detectar possibles zones de restricció.
En tot cas, en funció de la localització en què se situen , En el projecte s’hauran de preveure al
Projecte les mesures pertinents per al tractament final del terreny una vegada finalitzada
l’explotació, tendents a esmorteir l’alteració física del relleu, preveient plans de reompliment i
de repoblament arbori, vegetal, etc.
El compromís de retornar les condicions naturals , una vegada finalitzada l’activitat d’extracció,
serà formalitzat en el moment de la concessió mitjançant aval bancari o altra garantia registral
que, en cada cas, l’administració cregui oportuna.
L’autorització d’activitats extractives en sòl no urbanitzable requerirà la prèvia presentació
d’un programa de restauració informat favorablement pel Departament de Medi Ambient de
la Generalitat. (Punt 1.9 acord CUT de 05.07.1997).
(Segons prescripció 3 acord CUTE 08.07.2005)
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 99
Construccions agropecuàries
1. En sòl no urbanitzable es poden admetre també com a noves construccions, respectant
sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial
aplicable, les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera,
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d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies
d’una explotació de recursos naturals procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les
instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre
que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a
terme al lloc d’origen.
2. Es poden considerar construccions destinades a explotacions agropecuàries les dedicades
a magatzem per a eines, maquinària i productes utilitzats a l’explotació de la finca on
estiguin ubicades.
També les destinades a magatzem del productes naturals obtinguts de l’explotació de la
mateixa finca, la conservació, la manipulació, l'envasat i la transformació d’aquest
productes, així com les destinades a la prestació de serveis, sempre que els esmentats
productes i serveis s'hagin originat o tinguin com a destinació, respectivament i
exclusivament, una unitat d'explotació agrícola o ramadera o un conjunt d'unitats
d'explotació, integrades sota una direcció empresarial comuna i sempre que els terrenys
objecte de la construcció formin part de l'esmentada unitat d'explotació o de l'esmentat
conjunt.
No tenen la consideració de construcció destinada a l’explotació agropecuària a l’efecte
previst en aquest article i sense pretensió d’exhaustivitat, les que comportin una activitat
industrial, entenent com a tal la transformació de productes naturals o la introducció de
processos d’esterilització, conserva, escorxador o manufacturació de productes procedents
d’altres finques.
Les construccions destinades a l'emmagatzematge, conservació i prestació de serveis
propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es desenvolupin les activitats de
conreu o viver d'espècies vegetals.
3. Quan es tracti d’edificacions aïllades que hagin de romandre indefinidament en aquesta
situació, el projecte d’edificacions agràries, sempre que ho determini el Pla territorial,
haurà d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística en els termes que
s’especifiquen a les Directrius del paisatge.
4. Les edificacions emparades per aquest article han de guardar una relació funcional directa
amb l’explotació agropecuària de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter
accessori respecte de l’explotació i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i
capacitat productiva de la finca on s’ubiquen.
5. Totes les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries s’hauran d’instal·lar
preferentment sobre sòls d’escàs valor agrícola.
6. Es considera un argument favorable la utilització d’edificis existents per davant de
l’autorització de noves edificacions agràries.
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7. Regulació general:
-

S’entén per caseta d’eines i masets, aquelles construccions de menor dimensió que el
magatzem agrícola i que es destina a guarda de les eines del camp i demés estris, o
serveix d’aixopluc o estada temporal. La regulació de les casetes d’eines i dels masets
és l’establerta al Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de
les Terres de l’Ebre

-

S’entén per magatzem agrícola aquella construcció o instal·lació destinada a la guarda
de productes agrícoles, d’eines, màquines i altres elements relacionats directament
amb l’explotació de caràcter professional agrícola, pecuària o forestal, d’acord amb
l’establert a l’art 48.1 c) del RLU.

-

S’adoptaran les formes senzilles de la construcció tradicional i s’empraran els materials
i els elements de composició dels models de l’edificació rural.

-

L’exterior s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en rengle paral·lelament a
la façana amb vistes als nuclis rurals i als sistemes de comunicació. i Els paraments de
l’edificació s’arrebossaran i pintaran utilitzant materials durables, o acabaran sense
admetre’s l’obra de fàbrica de totxana vista o d’altres acabats deficients o impropis de
l’entorn rural.

-

La coberta podrà ser de teula àrab o prefabricada d’un altre material; en aquest últim
cas, només seran admissibles les de color teula amb acabats no reflectants. També
s’admetran altres tipus de coberta prefabricada que imitin la teula àrab, si són de
qualitat suficient. El pendent serà inferior al 35%. En el cas de casetes d’eines les
cobertes seran de teula àrab.

-

Les construccions agrícoles seran de planta baixa, podent admetre justificadament
altells de superfície no major al 20 % de la planta baixa. La seva alçada no serà superior
als 7,50m al ràfec, respecte la rasant natural més baixa del terreny. Les instal·lacions
tècniques que justificadament requereixin una alçada superior al 7,50m s’admetran
sempre que no alterin la fesomia del paisatge.

-

Les edificacions projectades estaran agrupades i integrades en les existents per tal de
minimitzar fragmentacions, impactes i contaminació.

-

Les edificacions s’hauran de separar de totes les partions una distància igual a la seva
alçada, i de la via pública un mínim de 5m.

-

A excepció de les casetes d’eines i masets, no es podrà edificar cap finca que la seva
superfície estigui per sota de la unitat mínima de conreu.

-

Queda expressament prohibit l’ús residencial en totes les construccions i instal·lacions
agrícoles.

-

Les construccions d’obres majors s’han de sotmetre al procediment regulat per
l’article 48 del DL 1/2010 (LUC) i l’article 57 del RLU en el cas que l’ocupació en planta
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superi els 500 metres quadrats, el sostre total els 1.000 metres quadrats o alçada
màxima els 10 metres.
8. Regulació en sòl de protecció especial:
A més de les condicions establertes en els paràgraf anteriors les edificacions agropecuàries
en sòl de protecció especial, hauran de complir,
-

L’alçada màxima serà de 5 m pels magatzem agrícoles, amidada respecte a la rasant
natural del terreny en el centre de l’edificació i fins al carener, excepte les
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada.

-

L’edificació es situarà paral·lela a les corbes de nivell i la coberta serà amb dues
vessants amb el carener paral·lel a les corbes de nivell.

-

La seva longitud no serà superior a 50m.

9. El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà
l’establert en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 100
D’igual manera hauran de separar-se de totes les partions una distancia igual a la seva alçada, i
de la vista pública d’accés, un mínim de 5 metres.

Article101
Construccions ramaderes
Serà d’aplicació el règim específic per a instal·lacions porcines i avícoles.
Les condicions d’edificació per les construccions ramaderes son:
-

Seran en planta baixa i la seva llargada inferior als 50 metres. Si per raons de la
naturalesa de l’explotació ramadera està degudament justificat superar aquests
llindars, caldrà tramitar l’autorització segons el procediment establert a l’article 48
de la LUC.

-

Les edificacions se separaran dels límits de la propietat una distància mínima igual
a l’alçada de l’edificació i com a mínim 5 m.

-

Tindran una composició volumètrica simple, preferentment horitzontal, harmònica
amb la topografia, els elements naturals i construïts de l’entorn. Cal situar les
construccions en llocs assolellats i ventilats i, en tot cas, fora de la trajectòria dels
vents dominants en el sentit dels nuclis habitats, i preferentment seguint la
directriu plana de la corba de nivell. S’evitarà ocupar els terrenys amb major
pendent.
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-

Per mandat del Decret 791/1979 les distàncies de les granges porcines no seran
inferiors als 100 metres de la carretera i no a menys de 25 m de qualsevol via
pública o camí havent d’estar envoltades d’una tanca que les aïlli suficientment.

-

També les noves explotacions porcines i avícoles hauran d’instal·lar-se a una
distància mínima de 1000 metres del nucli de la població sens perjudici de les
distàncies entre establiments que disposi la legislació sanitària corresponent.

-

El Reial Decret 1084/2006, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn,
i el Reial decret 1547/2007, de 25 de juny, pel que s’estableixen normes
d’ordenació de les explotacions cunícoles, determinen la distància mínima de 500
m respecte les explotacions existents o a qualsevol establiment o instal·lació que
pugui representar un rics higiènic –sanitari.

-

Per la resta de les explotacions agropecuàries serà d’aplicació la legislació sanitària
especifica.

Pel que fa a la resta de condicionats no regulades en aquest article restaran sotmeses a
l’establer a les edificacions agropecuàries.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 102
D’ara en endavant, les noves explotacions porcines i avícoles hauran d’instal·lar-se a una
distància mínima de 500 metres del nucli de la població sens perjudici de les distàncies entre
establiments que disposi la legislació sanitària corresponent i el SNU amb regulació d’us o de
protecció.

Article 103
Per mandat del Decret 791/79 les distàncies de les granges porcines no seran inferiors als 100
metres de la carretera i no a menys de 25 m de qualsevol via pública o camí havent d’estar
envoltades d’una tanca que les aïlli suficientment.
El Decret 2062/68 i l’ordre de 20/3/69 indiquen les corresponents a les granges avícoles.

Article 104
Per a la resta de les explotacions agropecuàries serà d’aplicació la legislació sanitària
específica.
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Article 103
Construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de temporers vinculat a
l’explotació
Correspon a construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de treballadors
temporers que estiguin directament i justificadament associades a les activitats d’explotació
agrària, o ramadera, dins de les dimensions i usos regulats pel decret d’explotació de recursos
naturals o, en general rústica. S’entén com habitatge familiar vinculat a l’explotació agrícola o
ramadera el que s’ajusta als criteris definits a l’article 50.2 del Reglament de la llei d’urbanisme
de Catalunya.
Les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural i hauran de
complir les prescripcions establertes en l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010 i el reglament que el desenvolupa.
L’autorització serà d’acord amb el procediment previst en l’article 48 o 50, segons el cas, del
Text refós de la Llei d’urbanisme esmentat i d’acord amb l’article 50 del seu reglament.
Tota edificació feta en terreny fora del nucli urbà, no donarà mai dret a petició a l’ajuntament,
de serveis que siguin propis d’unitats residencials agrupades, com són l’enllumenat públic, la
portada d’aigües, el clavegueram, etc.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 104
Mesures adreçades al manteniment de la població rural al territori
Es proposa la redacció de plans especials i l’adopció de mesures per promoure:
− L’adaptació de la producció agrària a les noves condicions prevalents per raó de rendibilitat.
− L’establiment i desenvolupament d’activitats de suport al sector primari, especialment la
producció artesanal i la transformació agroindustrial de qualitat i alt valor afegit, i l’activitat
terciària, especialment la lligada a l’ecoturisme, l’observació d’ocells, l’agroturisme, el
cicloturisme, el turisme cultural, el turisme gastronòmic, el senderisme, la caça, la pesca, els
esports d’aventura i els serveis d’oci.

Article 105
El PTTE estableix a l’article 2.13 les mesures de protecció del sòl no urbanitzable i la
preservació dels valors agraris, ambientals, ecològics, científics, paisatgístics i patrimonials.
Les Directrius del paisatge del PTTE juntament amb el Catàleg del paisatge precisen i
incorporen normativament les propostes de qualitat paisatgística.
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Condició paisatgística
1. En quan a les mesures de protecció del sòl no urbanitzable serà d’aplicació l’establert a
l’article 2.13 del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
2. Les Directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre són disposicions
d’aplicació directa en el sòl no urbanitzable.
3. En lo relacionat a la geomorfologia, aigua, modelació agrària, fites visuals, fons escèniques,
construccions aïllades, infraestructures lineals, àrees especialitzades i espais degradats,
s’estarà a lo especificat als articles 2.1 a 2.9 de les Directrius del Paisatge recollides al Pla
territorial vigent
4. Els projectes de transformació del territori han de prendre en consideració les qüestions
següents:
- El mantenir l’escala de gra petit, com abancalaments, camins i altres, considerant la
seva integració amb la morfologia natural existent al territori.
- Es consideren paisatgísticament positives les transformacions físiques encaminades a
restituir la morfologia natural en aquells llocs on hagués estat alterada negativament.
- Els moviments de terres motivats per l’agricultura, les infraestructures i l’edificació no
han d’anar més enllà del que sigui estrictament necessari i han de minimitzar els
desmunts i terraplens i, molt especialment, l’afectació al sistema de drenatge natural.
El tractament dels talussos pel que fa al pendent i a la revegetació s’ha de fer en
coherència amb el paisatge de l’entorn.
- Es preservaran els marges i construccions de pedra en sec, es procurarà la seva
conservació i manteniment. L’alteració d’aquest elements deurà de ser autoritzada
específicament per l’Ajuntament, prèvia justificació.
- Les característiques dels elements de separació entre unitats productives, ja siguin
murs de pedra o altres materials, marges, tanques arbrades o espais residuals que
concentren els desnivells i que poden presentar diferents formacions vegetals (brolles,
retalls de bosc, fileres d’arbres...)
5. Les construccions aïllades, a més l’especificat en les Directrius del Paisatge que es
descriuen a continuació:
- 1. Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties
d’autorització de les noves edificacions, construccions o instal·lacions aïllades en el
territori, tant d’aquelles que es poden admetre en sòl no urbanitzable com aquelles
que ocupin parcel·les aïllades de sòl urbà.
- 2. Entre les estratègies d’harmonització, mimetització / ocultació o monumentalització,
que són les opcions de projecte d’un nou element aïllat en el paisatge, es considera
preferent la primera, que pretén la integració de l’element en el paisatge, amb un
resultat positiu o, com a mínim, neutre pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge.
L’estratègia de mimesi / ocultació és la indicada quan no es pot assolir un grau
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acceptable d’harmonització. Excepcionalment, es pot optar per l’estratègia de
monumentalizació quan, per l’elevada qualitat formal i singularitat del nou element a
construir, aquest hagi de passar a ser un component principal del paisatge.
- 3. Tots els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades han
d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística.
- 4. Els plans especials urbanístics d’ordenació del paisatge i els altres instruments de
planejament urbanístic han d’establir paràmetres per a la regulació de les edificacions
en sòl no urbanitzable, en especial d’aquelles motivades per els activitats agrícoles i
ramaderes. Els paràmetres han de ser coherents amb el patró agrari i paisatgístic que
es deriva en cada cas de la xarxa de camins, el sistema de rec, la parcel·lació i la
topografia i, en tot cas, no han de contradir el que disposa la normativa sectorial
agrària.
- 5. En tant que les directrius del paisatge específiques d’un àrea territorial o
instruments de planejament urbanístic no estableixin uns paràmetres més precisos en
funció de les característiques diferencials de l’àrea, les edificacions aïllades s’han de
subjectar a les següents condicions:
a) Implantació
Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la
integració paisatgística de la construcció, s’han d’avaluar diverses alternatives
d’emplaçament i se seleccionarà la més adient amb relació amb el paisatge. En
principi, i llevat dels casos d’estratègia de monumentalització, convé evitar les
localitzacions a les parts centrals dels fons de vall, en punts focals respecte a
carreteres, miradors i en indrets amb alta exposició visual.
b) Perfil territorial
S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i
s’evitarà la localització d’edificacions sobre els punts prominents, els careners i
les cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la
línia d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge.
c) Proporció
Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del
paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva
grandària constitueixen una presència impròpia i desproporcionada.
d) Pendent
En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent,
i aprofitar els desnivells del terreny per evitar desmunts i terraplens excessius.
Quan siguin necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de
murs de contenció de terres i s’han de salvar els desnivells amb desmunts o
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talussos que tinguin pendents amb una relació mínima 3H:2V, els quals
permeten la revegetació.
S’han de compensar al màxim els moviments de terres i fer coincidir al màxim
la cota del centre de la construcció amb la cota natural del terreny per tal
d’integrar millor les construccions.
Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar o
s’han de descomposar en diversos elements simples articulats, de manera que
s’eviti la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus
extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.
e) Parcel·la
La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció requereix que
aquesta ocupi la mínima part possible de la parcel·la i que la resta mantingui el
caràcter d’espai rural no artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no
transformat, tot i que s’admeten les actuacions necessàries per donar un
correcte tractament als límits de la construcció.
f) Distàncies
Les edificacions s’han de separar com a mínim 100 metres de les zones fluvials
dels rius, rieres i barrancs. Així mateix, i sense perjudici de la normativa
d’aplicació en cada cas, s’han de separar dels marges de les infraestructures
lineals de comunicació, un mínim de 50 metres de les vies locals, 100 de les
generals i 150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble
calçada. La distància de separació a vies fèrries és de 100 metres. Aquestes
distàncies que es consideren com els mínims desitjables es poden disminuir
justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o d’interès públic de
necessària ubicació en una parcel·la en què la configuració del territori les faci
inabastables. Seran d’aplicació les distàncies mínimes que determini la
normativa sectorial.
g) Façanes i cobertes
És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les
edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d’acabament
només s’han d’utilitzar aquells que presentin colors i textures que harmonitzin
amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys que en
desvaloritzin la imatge dominant.
h) Vegetació
Es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d’arbrat, amb espècies i
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de
l’edificació.
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- 6. Les pautes d’actuació establertes en aquest article són d’aplicació, si escau, per
millorar la integració paisatgística de les edificacions rurals existents.
- 7. Caldrà que els acabats i la volumetria de totes les construccions s’integraran en el
seu entorn sense provocar impacte de color o volum general. Els colors d’acabament
seran els tradicionals de les comarques, ocres i terrosos amb cobertes ceràmiques.
- 8. En cap cas, quedaran a vistes les parets o tancaments de totxana, fàbrica de bloc de
ciment o similar.
6. Les Tanques de separació de finques, parcel·les o recintes en l’espai agrari, s’estarà a
l’establer a les directrius del Paisatge, essent les següents:
- a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s’admeten tanques d’obra, llevat dels
murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 cm.
- b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència
en tota la seva alçada.
- c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb vegetació pròpia
de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.
- d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud,
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn
si aquest no és homogeni.
- e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per
tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc.
- f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de
tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc.
- g) Les tanques d’obra existents i les que preveu la lletra h) s’han de tractar amb
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració en el paisatge.
- h) Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on
per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi
altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho.
En cas que sigui necessari una sòcol o base per l’ancoratge dels elements manufacturats
que composen la tanca, aquest no sobrepassarà més de 40 cm sobre el nivell del sòl
natural i serà de pedra o revestit amb morters de colors ocres, intensitats mitges i textura
mate.
La distància de les tanques a l’eix dels camins serà de 5 m.
7. A més de les accions disposades en el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, els
paisatges que comportin alguna activitat agropecuària, extracció de recursos naturals i l’ús
turístic i de gaudi hauran de garantir la conservació del paisatge amb:
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- La conservació de la vegetació i fauna pròpies del lloc.
- El respecte per l’evolució i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni
material i dels valors culturals associats.
- Determinació de rutes i miradors que promoguin el coneixement i gaudi del medi
natural, partint de itineraris paisatgístics establers com la ruta de La Pobla de
Massaluca a Riba-roja d’Ebre. Les rutes hauran d’enllaçar viari rural, espais naturals i
nuclis urbans. Els materials utilitzats en el tractament del ferm seran del tipus natural.

Article 106
es defineixen quatre tipus de SNU.:
a) sense regulació especifica, a la que seran aplicables els articles precedents;
b) de protecció de monuments;
c) de protecció d’elements naturals;
d) amb regulació d’ús lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de lleure dels espais naturals
a la vora del riu.

6.0.2

ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE

A partir dels tipus i delimitacions de sòl contemplats al sistema d’espais oberts del Pla
territorial, es defineixen les següents zones en el sòl no urbanitzable:
- Sòl de protecció preventiva, clau 20
- Sòl de protecció especial.
•

Zona de protecció especial, clau 24.

•

Protecció del patrimoni, clau 25c.

•

Zona de protecció d’elements naturals, clau 25a.

•

Zona PEIN i/o xarxa Natura 2000, clau 25b.

•

Zona 1 amb regulació d’usos, lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de
lleure dels espais naturals vora del riu, clau 26a.

•

Zona 2 i 3 amb regulació d’usos, lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de
lleure dels espais naturals vora del riu, clau 26b.

•

Sistema general de serveis tècnics, clau 27, desenvolupat en el Pla especial
urbanístic
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Article 106.1
SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA
Definició:
En el sòl de protecció preventiva s’inclou els sòls classificats com a no urbanitzables que no
hagin estat considerats de protecció especial.
Els terrenys així qualificats es delimiten en els plànols d’ordenació amb la clau 20.
En aquest tipus de sòl seran aplicables els articles precedents, que són del tipus general i
aplicables a totes les zones, excepte quan la regulació específica de cada zona sigui més
restrictiva o contrària.
Usos admesos
Tots els usos admesos per la Llei d’urbanisme en sòl no urbanitzable s’admeten en aquest
tipus de sòl.

Article 106.2
SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL
1. Definició
El sòl de protecció especial incorpora varies zones i disposa de regulació especifica per a
cada zona.
Compren el sòl que pels valors naturals o connectivitat ecològica o per la localització en el
territori, es considera més adequat per integrar una xarxa permanent i continua d’espais
oberts, que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori
amb els seus diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció a més incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000. També incorpora
altres zones com: La zona pròpiament de protecció especial, la zona de protecció del
patrimoni, la zona de protecció d’elements naturals i la zona amb regulació d’usos. En
totes elles serà d’aplicació les determinacions generals per aquest tipus de sòl.
Els terrenys qualificats com a
d’ordenació amb la clau 24.

zona de protecció especial es delimiten als plànols

2. Usos admesos
En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de
nova planta o ampliació de les existents:
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a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que
estableix el Pla territorial, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions
que s’assenyalen a l’apartat 4.6 de la present regulació. Aquestes edificacions
corresponen al tipus A de l’article 2.5 del PTTE i de l’article 97.1 de les presents normes
b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i
que en les presents normes es corresponen amb les definides en els articles 97, 98, 99,
101 i 103 quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats
4.4, 4.5 i 4.6 del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que
motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instal·lacions
corresponen als tipus B i C de l’article 2.5 del PTTE de juliol de 2010.
3. Usos no admesos en sòl de protecció especial:
No s’admeten en sòl no urbanitzable de protecció especial,
-

Instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció de recursos naturals
procedents d’activitats extractives, sempre que l’activitat de selecció produeixi un
impacte menor si es du a terme en el lloc d’origen. S’exceptua les relacionades amb
l’explotació dels acumulaments existents dipositats durant la construcció de la pressa,
quan es tracti de restitucions ambientals o en la utilització d’estructures
desmuntables.

-

Serveis vinculats a la xarxa viària com les estacions de subministrament de carburants i
prestació d’altres serveis.

-

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i funcionament de
les obres públiques (àrees de manteniment)

4. Regulació: (en aquest apartat es recull les disposicions del Pla territorial vigent)
4.1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens
perjudici de la precisió de límits que es regula a l’apartat 2 de l’article 2.4 del PTTE.
4.2. En relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara
dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i dels reglaments que la desenvolupa, s’entén
que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual
fa referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles
actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara
els valors que motiven la protecció especial.
4.3. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries,
s’entén com a edificacions motivades per millorar-ne la gestió, les necessàries per a
l’agricultura a cel obert i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per
emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o la maquinària agrícola i
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similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i els articles concordants del
Reglament corresponent (Decret 305/2006).
4.4. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes,
com també totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables considerades del
tipus B a l’apartat 3 de l’article 2.5 del PTTE, requereixen, per ser autoritzades, la
incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord
amb el que disposen les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades,
d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial
i, en demostri la compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la
protecció especial d’aquest sòl.
4.5. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han
d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir
els connectors ecològics, els corredors hidrogràfics i els elements singulars del
patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i
cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà
adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les
infraestructures corresponents. L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per
la naturalesa de l’obra, ha de tenir en compte la circumstància de la ubicació en sòl de
protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva
la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen les
Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn
territorial que expressi el compliment de les condicions esmentades.
4.6. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no
afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on
s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a
les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat:
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn
b) Fauna de l’entorn
c) Valor edafològic
d) Valor productiu agrari
e) Funcions de connector biològic
f) Estabilitat del sòl
g) Funcions hidrològiques
h) Connectivitat territorial
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i) Gestió dels residus
j) Accessibilitat i necessitat de serveis
k) Increment de la freqüentació
l) Patrimoni cultural i històric
m) Patrimoni geològic
n) Zones humides
o) Paisatge
p) Qualitat atmosfèrica
q) Millora esperada de l’espai protegit
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada, etc.– seran
determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en
l’entorn territorial.
4.7. En els sòls de protecció especial destinats a la producció agrària es recomana
l’ambientalització de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al
manteniment i millora de les taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes,
illes de vegetació, mosaics i altres) i a la incorporació de mesures agroambientals,
d’acord amb les polítiques agràries i els instruments de suport i finançament
existents. En els marges i límits de parcel·la dels sòls de protecció especial destinats a
la producció agrària, es recomana el manteniment del tancament tradicional de la
zona (murs de pedra seca, rengles d’arbres o arbusts, ...) i, si escau, la vegetació
natural que aquest porti associada, en tant que factors de biodiversitat i del paisatge.
En aquest darrer cas, se n’ha d’afavorir la revegetació espontània. Els departaments
competents poden definir projectes de restauració i programes de foment amb
aquests objectius.
4.8. Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl de protecció especial es regeixen per
l’establert a l’article 98.
5. Altres aspectes per la seva regulació:
5.1. Els aprofitaments forestals han de respondre a un pla tècnic de gestió i millora forestal,
autoritzat pel Departament de Medi Ambient, i han de contenir el principi de
persistència, conservació i millora de les masses forestals. Es podran realitzar
actuacions de canvi de conreu i tales sempre que estiguin autoritzades per l’Àrea de
Medi Natural.
En les zones de boscos i matolls la condició necessària per a admetre l’artigatge dels
boscos, a fi de retornar els terrenys forestals a fins agrícoles, és que el pendent no sigui
superior al 30% i que es disposi en terrasses abancalades per a reduir els processos
d’erosió del sòl pel vent o pluja.
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5.2. En les zones de boscos i matolls s’admet la implantació d’elements relacionats amb la
conservació del bosc i la reducció del perill d’incendi forestal, com l’obertura de pistes
d’accés en extensió de les existents, construccions de basses, torres de vigilància, etc..
També l’ús ramader de tipus tradicional i extensiu en la gestió de les masses forestals.
No es permetrà en cap cas l’obertura d’altres pistes que les exclusivament
necessàries per a l’aprofitament dels productes forestals i per a prevenir i aturar els
incendis, incloses en els programes de l’administració de Medi Ambient.
Sobre els terrenys de boscos i matolls es podran realitzar amb llicència municipal
prèvia, construccions destinades a explotacions agrícoles, forestals o ramaderes que
tinguin relació amb la naturalesa i destinació de la finca, s’ajustin si s’escau, als plans i
normes del Departament de Medi Ambient, en finques de superfície igual o superior a
25 ha.
5.3. Qualsevol edifici vinculat a l’ús agrícola, ramader o d’explotació dels recursos naturals,
haurà de vetllar per la seva integració en l’entorn rural on s’emplaça, adoptant les
formes senzilles de les construccions tradicionals i emprant els materials i elements
compositius dels models de l’edificació rural, fugint dels elements característics de les
construccions urbanes.
5.4. La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar al voltant de l’edificació principal
evitant la dispersió de les noves edificacions en el territori i la seva aparició
indiscriminada.
Es respectaran els elements estructurador del paisatge, adaptant la seva orientació a la
trama parcel·laria.
No es realitzaran terraplenats de gran dimensió per la seva ubicació i es compensaran
els moviments de terres, generant, si s’escau, terrasses esglaonades a diferents cotes
Cal reduir l’impacte de les noves construccions, especialment quan s’emplacin en
zones obertes on la projecció de la silueta en la línia d’horitzó modifiqui el paisatge,
creant una presència impròpia i desproporcionada respecte de la dimensió i escala del
paisatge.
Es situaran allunyades dels límits dels terraplens, de forma que quedi menys exposada
visualment.
Les edificacions, atenent als trets topogràfics del terreny, s’han de situar fora de les
masses arbòries madures, sobre sòls d’escàs valor forestal, sense sobresortir per
damunt de les carenes i altres inflexions convexes del terreny, ni ocupar els punts
culminants d’aquest. Es col·locaran a mig vessant.
5.5. No es podrà edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels
riscs.
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5.6. Pel que fa als edificis de caràcter tradicional existents cal vetllar pel manteniment dels
seus valors històrics, arquitectònics i ambientals i, a més de l’activitat rural, admetre-hi
aquelles activitats que permetin conservar tant els edificis com els seus estàndards en
el seu lloc, incloent-hi, de forma controlada i estricta, usos complementaris admesos
en el sòl no urbanitzable d’aquestes normes.
6. Regulació d’altres edificacions
A més de les condicions establertes en aquestes normes i d’acord amb els usos previstos
en les mateixes, les edificacions i ampliacions que poden ser admissibles en aquest tipus
de terreny, exceptuant les agropecuàries, hauran de donar compliment a:
-

Es situaran sobre terrenys agrícoles, i no ocuparan els terrenys de boscos i matolls.

-

La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter compacte i unitari.

-

En general els acabats seran amb els murs de morter monocapa de calç, colors
terrossos, intensitats mitges i textures mates.

-

Les obertures exteriors, les fusteries, els acabats arquitectònics, han de procurar
respectar les característiques tradicionals de la zona.

-

La coberta serà a dues vessants amb el carener paral·lel a les corbes de nivell, de teula
àrab, color envellit o terrós i pendent inferior al 35%.

-

La composició de les façanes ha de ser amb cares planes i verticals, observar un
caràcter unitari i amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures.

-

Les condicions de localització de les noves construccions seran sempre en terreny amb
pendent inferior al 20% i es separaran una distància igual o mínima a la seva alçada, o
de 6 m. respecte els límits dels partions de la finca.

-

S’haurà de tenir en compte el procés tradicionals d’emplaçament en el territori. Els
espais arbrats, les àrees de vegetació i les alineacions d’arbres definidores de marges i
camins, les eres i els altres elements tradicionals del paisatge rural s’hauran de
mantenir en la seva normal disposició i ordenació.

-

Accés: la finca haurà de comptar amb accés a través d’un camí públic existents i no a
través de camins de nova obertura.

6.1.0

SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE MONUMENTS.

Article 107
SNU DE PROTECCIÓ D’EDIFICIS D’INTERÈS PATRIMONIAL
Aquesta zona està situada dins del sòl de protecció especial. La seva regulació en general serà
la d’aquest tipus de sòl.
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Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 25c.
Per tal de preservar l’entorn i els propis elements d’interès patrimonial, a A les àrees
específicament grafiades als plànols no es permetrà cap tipus de construcció ni actuació llevat
de les directament relacionades amb la conservació, manteniment o millora que, no obstant,
caldrà informe previ del Departament de Cultura que serà vinculant. hauran de rebre el vist-iplau de la Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural.

6.2.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ D’ELEMENTS NATURALS I ZONA PEIN I/O
XARXA NATURA 2000
Article 108
SNU ZONA DE PROTECCIÓ D’ELEMENTS NATURALS
Tot i que ja existeix el Pla d’interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000, aquestes Normes
Subsidiàries el recullen i amplien la protecció d’elements naturals a la petita zona d’aiguamolls
situada a l’est de la població, a la part sud de la corba del riu, i una petita porció a la ribera
contraria.
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 25a.
La seva regulació en general serà l’establerta en el sòl de protecció especial.

Article 109
SNU ZONA PEIN I/O XARXA NATURA 2000
1. La zona delimitada per PEIN i/o Xarxa Natura 2000 estarà sotmesa a la regulació establerta
en aquell. en el decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural (PEIN) i la seva modificació inclosa en el decret 278/2007, de 18 de
desembre. També per l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es signen zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC), i les disposicions que li són d’aplicació.
2. La delimitació definitiva de l’àmbit inclòs al PEIN i el seu règim detallat seran els que
estableixi el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge que es formuli d’acord
amb el que disposa d’article 8.5 del decret 321/1992, de 14 de desembre. (Punt 1.10
acord CUT de 07.05.1997)
(Segons prescripció 4 acord CUTE 08.05.2005)
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 25b.
3. L’objectiu és la preservació dels processos d’urbanització, protecció del medi natural i del
paisatge per tal de garantir i salvaguardar els valors que han motivat la inclusió de l’espai
en el Pla d’espais d’interès natural i/o la Xarxa Natura 2000.
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4. La regulació serà la del sòl de protecció especial excepte en zones amb regulació d’usos.
5. Regulació d’usos i activitats
Usos públics: els usos públics en els espais del PEIN i/o Xarxa Natura 2000 es
desenvoluparan amb ple respecte als bens, els drets privats i les propietats existents.
6. Regim urbanístic:
En general es permeten les construccions i les dependències pròpies d’una activitat
agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica que tinguin
relació amb la naturalesa i destinació de la finca.
No obstant això, podran autoritzar-se seguin el procediment previst a la Llei d’urbanisme,
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que hagin d’emplaçar-se en el
medi rural, com també edificis destinats a habitatge familiar que s’ajusti a les condicions
establertes en l’article 47 i 49 del Text refós de la Llei d’urbanisme. En aquest supòsits, en
el moment de l’autorització, es tindran en consideració els efectes sobre el medi i les
explotacions rurals i forestals.
Els tipus de construccions hauran de ser adequats a la seva condició i situació aïllada,
conforme a les normes que el PEIN estableixi, i quedaran prohibides les edificacions
característiques de les zones urbanes.
L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins del límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/1988, forestal de
Catalunya. La repoblació forestal haurà de limitar-se a espècies autòctones de la zona.
Es prohibirà la plantació d’espècies al·lòctones que puguin alterar l’equilibri ecològic i
l’entitat de les comunitats vegetals autòctones.
Les activitats extractives de nova implantació hi són prohibides, excepte quan es tracti de
l’explotació d’acumulacions de grava dipositats durant la construcció de la pressa, quan es
tracti de restitucions ambientals o quan s’utilitzin estructures desmuntables. Tampoc es
podran implantar granges de cria intensiva i industries.
7. Avaluació d’impacte ambiental.
Tots els projectes d’obres i instal·lacions que puguin perjudicar notòriament els valors
preservats en el Pla d’espais d’interès natural, la realització o autorització dels quals
correspongui a la Generalitat de Catalunya, se sotmetran al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental tal i com s’estableix en la Directiva 2011/92/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
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Article 110
A la zona d’aiguamolls, donat el seu caràcter d’inundació, no es permès cap tipus de
construcció. Les activitats permeses no posaran en perill ni alteraran el caire de reserva natural
d’ocells i altres animals.

6.3.0

SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D’ÚS

L’article 2.17. del PTTE, estableix que mitjançant plans directors o especials urbanístics i plans
d’ordenació urbanística municipal es poden establir altres regulacions específiques referides a
determinades àrees o indrets en atenció a les característiques peculiars d’aquests, sempre que
siguin coherents amb la regulació que amb caràcter general estableix el Pla territorial per als
diversos tipus d’espais oberts.
L’article 2.20 del mateix Pla territorial, referent a les mesures adreçades al manteniment de la
població rural en el territori, assenyala que a més de les propostes que fa respecte del sistema
d’assentaments, per contribuir al manteniment de la població rural en el territori, el Pla
territorial proposa la redacció de plans especials i l’adopció de mesures per promoure:
− L’adaptació de la producció agrària a les noves condicions prevalents per raó de
rendibilitat.
− L’establiment i desenvolupament d’activitats de suport al sector primari,
especialment la producció artesanal i la transformació agroindustrial de qualitat i alt
valor afegit, i l’activitat terciària, especialment la lligada a l’ecoturisme, l’observació
d’ocells, l’agroturisme, el cicloturisme, el turisme cultural, el turisme gastronòmic, el
senderisme, la caça, la pesca, els esports d’aventura i els serveis d’oci.
En el terme municipal de Riba-roja hi ha una gran tradició a la pesca i a realitzar activitats
turístiques i esportives lligades al riu. Aquestes activitats ja existents des dels anys 90 del segle
passat i, arrelades en unes zones determinades a la vora del riu, han esdevingut un dels motors
econòmics de la població.
També, degut a la configuració dels marges del riu, tant en la zona de l’embassament com en
la part més baixa, es a dir, la zona des de la presa fins al nucli de població, només es poden
desenvolupar activitats lligades al riu en uns determinats espais. Són aquest terrenys els que
des de la configuració de les presents Normes subsidiàries es van marcar com a sòl no
urbanitzable amb regulació d’usos.

ZONA AMB REGULACIÓ D’USOS, LLIGAT AMB L’APROFITAMENT TURÍSTIC, ESPORTIU I DE
LLEURE DELS ESPAIS NATURALS VORA DEL RIU.
1. Definició
Aquesta zona correspon a uns determinats espais on es poden desenvolupar activitats
lligades al riu.
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Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 26a i 26b:
- La zona 1 situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000 està delimitada en els plànols
d’ordenació amb la clau 26a.
- La zona 2 i 3 situada en sòl de protecció especial està delimitat en els plànols
d’ordenació amb la clau 26b
2. Objectius:
Obtenir un paisatge natural ben conservat, amb qualitat paisatgística, i que compaginin
l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
Generar una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les
panoràmiques més rellevants.
Afavorir uns paisatges dels entorns naturals de l’Ebre i del conjunt de barrancs, que en
conservin els valors i siguin accessibles per a activitats de gaudi respectuós.
Evitar que el procés d’abandonament de conreus i conseqüentment l’expansió de la massa
forestal, faci més vulnerable la zona davant el risc de patir grans incendis forestals. Aquest
procés d’abandonament també comporta la degradació de l’arquitectura tradicional de
pedra en sec, especialment de marges.
Desenvolupar la potencialitat de Riba-roja envers el riu, dinamitzant les activitats
vinculades a l’Ebre i, millorar la sostenibilitat econòmica, social i bioambiental del territori,
aprofitant i creant les condicions favorables.
Evitar que el procés de despoblament del nucli de Riba-roja d’Ebre, per manca de dinàmica
econòmica, afavoreixi la degradació del nucli antic de la vila.
Procurar la restauració dels espais naturals i la conservació de les masses de pi blanc
objecte de declaració com a EIN.
Potenciar l’ús turístic, lúdic i social vinculat amb l’existència del riu i de l’embassament de
Riba-roja, el qual conté activitats de pesca esportiva i navegació recreativa, que permeti el
seu ús per part d’una població ebrenca i catalana que cada vegada demana més contacte
amb la natura i els espais obert.
Respecta els amargenaments de pedra seca i la resta de patrimoni d’arquitectura rural de
pedra seca.
Conservar els conreus d’oliveres com a patró agrícola d’elevada biodiversitat, valor estètic i
interès interpretatiu, així com per l’efecte barrera davant els incendis forestals.
3. Regulació
-

En caràcter general la zona 1 (clau 26a), situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000, es
regularà d’acord amb l’establert al sòl de protecció especial.
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-

En caràcter general la zona 2 i 3 (clau 26b), situada en sòl de protecció especial, es regularà
també, d’acord amb l’establert al sòl de protecció especial.

Article 111
Usos del sòl no urbanitzable amb regulació d’ús
Es determinen els següents usos:
a)Lleure i pesca lliures
Aquest ús correspon a una utilització pública dels espais, on tothom suposa el lliure
accés. Les construccions són molt senzilles: zones de picnic, llocs de pesca, etc.
Es permet també, la instal·lació de construccions no permanents, i que deuran gaudir
de concessió municipal, per períodes sempre inferiors a 10 anys.
b) Càmping
Adreçat a l’allotjament del turismes destinats a la pesca recreativa i a les activitats de
pescaturisme i de turisme pesquer i aqüícola.
A manca de regulació especifica per aquests tipus d’instal·lacions és regiran per la
normativa especifica de càmpings. Regulat per la seva normativa específica. Les
construccions permeses són les habituals d’aquest ús: recepció, magatzem, lavabos,
bar-restaurant, etc.
Les instal·lacions seran les pròpies de la categoria triada. Els elements externs com
tanques, enllumenat, etc. seran els mínims imprescindibles.
c) Pesca amb embarcadors i petites construccions
Es tracta d’un ús molt arrelat entre la població forastera especialment alemanys. La
organització d’estades per a gaudir de la pesca del silur (espècie centreeuropea
adaptada) requereix d’unes infraestructures mínimes com a edificacions d’usos
diversos (recepció, magatzems, etc) i embarcadors.
També es permeten per aquest ús la existència de petites construccions (sempre
inferiors a 50 m2), per a l’ús com habitatge no permanent.
Només es permetrà l’habitatge permanent necessari per al control vigilància i
manteniment de les instal·lacions.
d) Embarcadors turístics
Per activitats de passeig a poca velocitat (10 Km/h). Es requereixen unes
infraestructures mínimes edificatòries per a ús de magatzem, recepció, barrestaurant, etc.
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e) Embarcadors esportius
Igual que l’anterior, per a practicar esports nàutics a motor (forabords, esqui nàutic,
etc.).

f) Altres usos de lleure
També es preveuen a la vora del riu, altres activitats de lleure lligades a la zona. Així
hom pot preveure les instal·lacions de lloguer de tot tipus de vehicles o embarcacions
per passejar-hi: canoes, embarcacions a rems, a pedals, a vela, a motor, bicicletes,
cavalls, motocicletes, tot terrenys, etc.
També, es preveuen altres activitats com són els usos de bar o restaurant.

Article 112
Zones del sòl no urbanitzable amb regulació d’ús
1. Definició
S’estableixen tres zones, totes elles a la vora del riu Ebre, que tot i ser Sòl No Urbanitzable,
estan definides com regulació d’usos que permet unes certes activitats a les mateixes:
- La zona 1 situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000 (clau 26a), correspon als
terrenys situats sobre l’embassament de Riba-roja a la ribera dreta, entre el barranc de
St. Francesc i la presa.
- La zona 2 situada en sòl de protecció especial (clau 26b), correspon als terrenys situats
sobre l’embassament de Flix, a la ribera dreta, al voltant del pas de barca i l’estació de
Renfe. Es tracta d’una zona molt estreta, però de forta dinàmica i molt propera al
nucli de població al que s’arriba caminant. És una zona ja utilitzada com a base nàutica
i on s’ha efectuat diversos esdeveniments esportius.
- La zona 3 situada en sòl de protecció especial (clau 26b), correspon als terrenys situats
sobre l’embassament de Flix, a la ribera esquerra, a banda i banda del nou port. És una
zona amb moltes expectatives d’una certa utilització lligada al riu.
2. Usos admesos
Les activitats que a continuació es descriuran, estan totes elles lligades a l’aprofitament del
riu o embassament en les vessants: turística, esportiva o de lleure. Dins aquestes zones
s’estableixen subzones en funció dels usos.
L’objectiu és sempre la autorització d’uns usos compatibles amb el manteniment dels
espais en el seu estat original o el més proper possible.
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Hom pretén assignar a l’embassament de Riba-roja, els usos més tranquils i reposats,
concentrant a les zones properes al casc altres activitats més sorolloses.
Zona 1:

Embassament de Riba-roja, ribera dreta, entre barranc de St. Francesc i presa.

- Zona 1 situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000 (clau 26a):
Subzona 1.1

Usos permesos: lleure i pesca lliures (tipus a).

Subzona 1.2

Usos permesos: càmping (tipus b) de baixa intensitat , pesca amb
embarcadors i petites construccions (tipus c) , embarcadors turístics
(tipus d), altres usos de lleure (tipus f).

Zona 2

Embassament de Flix, ribera dreta, al voltant del pas de barca i la estació de
Renfe. Es tracta d’una zona molt estreta, però de forta dinàmica i molt propera
al nucli de població al que s’arriba caminant. És una zona ja utilitzada com a
base nàutica i on s’ha efectuat diversos esdeveniments esportius.

- Zona 2 situada en sòl de protecció especial (clau 26b):
Usos permesos: tipus a) Lleure i pesca lliures, d) Embarcadors turístics, e) Embarcadors
esportius i f) Altres usos de lleure sense delimitació específica.
Zona 3

Embassament de Flix, ribera esquerra, a banda i banda del nou port en
construcció. És una zona amb moltes expectatives d’una certa utilització lligada
al riu.

- Zona 3 situada en sòl de protecció especial (clau 26b):
Hom pot preveure algun embarcador, zones de lloguer de vehicles per a passejar,
hípica, bar-restaurants, lleure en general, etc.
Usos permesos: a) Lleure i pesca lliures, b) càmping, d) Embarcadors turístics,
e) Embarcadors esportius , i f) Altres usos de lleure

Article113
Regulació del sòl no urbanitzable amb regulació d’ús.
1. Construccions i alteracions del medi natural
A més de complir les condicions establertes en el sòl no urbanitzable i especialment
l’article 106.2 corresponent al sòl de protecció especial d’aquestes normes, donaran
compliment als objectius establerts en l’apartat 6.3.0, i d’acord amb els usos previstos en
cada la zona, les activitats i edificacions compliran el següent:
Les alteracions del medi natural seran les mínimes imprescindibles per a gaudir dels
usos permesos. Les possibles eliminacions d’elements vegetals es compensarà amb
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plantacions equivalents, autòctones de la zona, com oliveres, pi blanc, bosc de ribera...
En cap cas es permetrà l’ús d’habitatge permanent, llevat de l’estipulat a l’article 127
del DL 1/1990 (Refosa), 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010 i el reglament que el desenvolupa, en funció de les unitats mínimes
de conreu.
Qualsevol construcció tindrà una alçària màxima de 4,0 m no permetent-se més que
planta baixa. Essent la ocupació màxima del 5% i sempre amb un màxim de 350 m2.
Excepcionalment i de forma justificada es podrà autoritzar edificacions amb un màxim
de 6.5m d’alçada, corresponent a planta baixa i pis.
2. Elements comuns a totes les zones
Es permetran petites construccions com a llars de foc, taules de bancs, lavabos i petits
magatzems. També, es permet alguna construcció no permanent per a ús de bar o
restaurant, que tindran una concessió d’instal·lació no superior a 10 anys.
3. Ús b) Càmping
Són admissibles les construccions permeses a la normativa específica. Es reintegrarà i, en
determinats casos, s’augmentarà la massa vegetal existent, utilitzant plantes autòctones de
la zona.

4. Ús c) Pesca amb embarcadors
Són permeses petites edificacions residencials per a ús no permanent, així com magatzems
i petits locals. També es permeten embarcadors i construccions auxiliars.
5. Ús d) embarcadors turístics, e) embarcadors esportius i f) altres usos de lleure
Es permeten les construccions generals descrites, així com les precises per a la activitat a
desenvolupar.
L’establiment de qualsevol activitat comportarà per part del sol·licitant la obligatorietat de
disposar d’un accés públic al riu o embassament cada 250m com a màxim. Això significa
que no es podran privatitzar faixes contigües al riu superiors a aquesta distància.
6. Disposició, composició i materials d’acabat de les edificacions.
Es complirà l’establert en l’apartat 6 (altres edificacions) de l’article 106.2 que regula la
disposició, composició i materials d’acabat de les edificacions.
Com a materials en el paviment s’utilitzaran, el ciment o derivats, tova ceràmica o pedra
natural.
No s’utilitzarà el fibrociment o similar en cobertes, ni els materials brillants en aquestes ni
en els paraments exteriors
Quan no hi hagi cap altra possibilitat d’integració es pot recórrer a la utilització de pantalles
vegetals amb la planta autòctona i arbres de creixement ràpid. En tots cas, la implantació
d’elements vegetals es farà en funció de la lògica de les construccions i de la trama agrària,
i no tants sols amb el simple objectiu de camuflatge.
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7. Llicència
Per l’establiment i desenvolupament de l’activitat d’ús de càmping exposat en els articles
precedents, objectes del desenvolupament de la zona amb regulació d’ús i lligades a
l’activitat terciària, caldrà la redacció d’un pla especial, tal i com es determina al PTTE en
l’article 2.20. El pla especial incorporarà les cotes d’inundabilitat causades pel pantà i per
l’Ebre.

6.4.0 SISTEMA GENERAL DE SERVEIS TÈCNICS
Aquesta zona està situada dins del sòl de protecció especial i es correspon amb els terrenys
delimitats en el Pla especial urbanístic autònom per a la qualificació del sistema urbanístic de
servies tècnics per a la implantació d’un centre de valorització i dipòsit de residus tipus II.
La seva regulació serà l’establerta en el Pla Especial esmentat
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 27
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Normes urbanístiques existents en el sòl no urbanitzable:
actual Text refós de les NNSS de planejament del municipi
6.0.0 NORMATIVA GENERAL SÒL NO URBANITZABLE
Article 90
Lla finalitat primordial del SNU és preservar la continuïtat de les condicions naturals del
territori contra l’impacte causat per les edificacions o altres actuacions i activitats.
Malgrat això i davant les creixents expectatives generades a partir de les possibilitats
turístiques dels embassaments de Riba-roja i Flix, se’n regularan unes determinades condicions
d’ús.

Article 91
Carrers i camins al SNU
No poden obrir-se nous camins, carrers, vies rurals o qualsevol tipus de vial, fora dels existents
de fet o de dret llevat dels imprescindibles per a la utilització de les zones del SNU amb
regulació d’usos.
Les actuacions de l’administració Pública seran objecte d’un Pla Especial.

Article 92
Serà precisa llicència municipal per variar el traçat i les pendents o qualsevol altra
característica bàsica de la xarxa viaria. En tot cas, l’Ajuntament abans d’autoritzar-ho tindrà en
comte l’impacte paisatgístic.

Article 93
Parcel·lacions i Segregacions
Totes les parcel·lacions, divisions i segregacions de terreny seran d’acord amb els articles 139,
140, 141 i correlatius del Text Refós del Decret 1/1990 (Legislació vigent a Catalunya en
Matèria Urbanística)
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Article 94
Als efectes de l’article anterior les unitats mínimes de conreu són:
per terrenys de regadiu

1,0 ha.

per la resta

4,5 ha.

per forestal

25,0 ha.

segons els Decrets corresponents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat.

Article 95
Construcció al SNU (excepte amb zones de regulació d’ús)
Totes les construccions en Sòl NU. precisaran llicencia municipal que serà atorgada d’acord
amb els articles 128 i 127 del Text Refós del decret 1/1990 i l’article 44 del Reglament de
gestió i el 36 del Reglament de Plantejament.
Si l’ús és d’habitatge seran construccions unifamiliars aïllades sempre associades a explotació
agrària o ramadera, dins de les dimensions i usos regulats pel decret.
L’Ajuntament cuidarà les determinacions sobre prevenció de formació de nuclis de població
no previstos.
Per poder autoritzar la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats en sòl no urbanitzable, la
finca corresponent haurà de tenir una superfície igual o superior a l’establerta com a unitat
mínima de conreu o forestal. (Punt 1.7 Acord CUT de 05.07.1997)
(Segons prescripció 2 acord CUTE 08.07.2005)

Article 96
Tota nova construcció haurà d’estar a 100 metres de qualsevol edificació preexistent.

Article 97
Construccions d’utilitat pública
Solament s’autoritzaran prèvia declaració d’utilitat pública i sempre seguint el que s’estableix
en els seus articles 45 i 44 del Reglament de Gestió Urbanística i correlatius del Text Refós
(Decret 1/1990).
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Article 98
Activitats extractives
Abans de procedir a la concessió de llicències per a l’extracció a cel obert dels recursos del
subsòl hauran de tenir-se en compte els perjudicis paisatgístics i agrícoles.
En tot cas, en funció de la localització en què se situen , s’hauran de preveure al Projecte les
mesures pertinents per al tractament final del terreny una vegada finalitzada l’explotació,
tendents a esmorteir l’alteració física del relleu, preveient plans de reompliment i de
repoblament arbori, vegetal, etc.
El compromís de retornar les condicions naturals , una vegada finalitzada l’activitat d’extracció,
serà formalitzat en el moment de la concessió mitjançant aval bancari o altra garantia registral
que, en cada cas, l’administració cregui oportuna.
L’autorització d’activitats extractives en sòl no urbanitzable requerirà la prèvia presentació
d’un programa de restauració informat favorablement pel Departament de Medi Ambient de
la Generalitat. (Punt 1.9 acord CUT de 05.07.1997)
(Segons prescripció 3 acord CUTE 08.07.2005)

Article 99 Construccions agropecuàries
totes les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries s’hauran d’instal·lar
preferentment sobre sòls d’escàs valor agrícola.
L’exterior s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en rengle paral·lelament a la
façana i els paraments de l’edificació s’arrebossaran o acabaran sense admetre’s l’obra de
fàbrica de totxana vista o d’altres acabats deficients.

Article 100
D’igual manera hauran de separar-se de totes les partions una distancia igual a la seva alçada, i
de la vista pública d’accés, un mínim de 5 metres.

Article101
Serà d’aplicació el règim específic per a instal·lacions porcines i avícoles.
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Article 102
D’ara en endavant, les noves explotacions porcines i avícoles hauran d’instal·lar-se a una
distància mínima de 500 metres del nucli de la població sens perjudici de les distàncies entre
establiments que disposi la legislació sanitària corresponent i el SNU amb regulació d’us o de
protecció.

Article 103
per mandat del Decret 791/79 les distàncies de les granges porcines no seran inferiors als 100
metres de la carretera i no a menys de 25 m de qualsevol via pública o camí havent d’estar
envoltades d’una tanca que les aïlli suficientment.
El Decret 2062/68 i l’ordre de 20/3/69 indiquen les corresponents a les granges avícoles.

Article 104
Per a la resta de les explotacions agropecuàries serà d’aplicació la legislació sanitària
específica.

Article 105
Condició paisatgística
Els acabats i la volumetria de totes les construccions s’integraran en el seu entorn sense
provocar impacte de color o volum general. Els colors d’acabament seran els tradicionals de les
comarques, ocres i terrosos amb cobertes ceràmiques.
En cap cas, quedaran a vistes les parets o tancaments de totxana.

Article 106
es defineixen quatre tipus de SNU.:
a) sense regulació especifica, a la que seran aplicables els articles precedents;
b) de protecció de monuments;
c) de protecció d’elements naturals;
d) amb regulació d’ús lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de lleure dels espais naturals
a la vora del riu.
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6.1.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DE MONUMENTS.
Article 107
SNU de protecció d’edificis d’interès
A les àrees específicament grafiades als plànols no es permetrà cap tipus de construcció ni
actuació llevat de les directament relacionades amb la conservació, manteniment o millora
que, no obstant, hauran de rebre el vist-i-plau de la Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural.

6.2.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ D’ELEMENTS NATURALS
Article 108
SNU de protecció d’elements naturals
Tot i que ja existeix el Pla d’interès Natural (PEIN), aquestes Normes Subsidiàries el recullen i
amplien la protecció d’elements naturals a la petita zona d’aiguamolls situada a l’est de la
població, a la part sud de la corba del riu, i una petita porció a la ribera contraria.

Article 109
La zona delimitada per PEIN estarà sotmesa a la regulació establerta en aquell.
La delimitació definitiva de l’àmbit inclòs al PEIN i el seu règim detallat seran els que estableixi
el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge que es formuli d’acord amb el que
disposa d’article 8.5 del decret 321/1992, de 14 de desembre. (Punt 1.10 acord CUT de
07.05.1997)
(Segons prescripció 4 acord CUTE 08.05.2005)

Article 110
A la zona d’aiguamolls, donat el seu caràcter d’inundació, no es permès cap tipus de
construcció. Les activitats permeses no posaran en perill ni alteraran el caire de reserva natural
d’ocells i altres animals.
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6.3.0 SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D’ÚS
Article 111
Usos
Es determinen els següents usos:
a)Lleure i pesca lliures
Aquest ús correspon a una utilització pública dels espais, on tothom suposa el lliure
accés. Les construccions són molt senzilles: zones de picnic, llocs de pesca, etc.
Es permet també, la instal·lació de construccions no permanents, i que deuran gaudir
de concessió municipal, per períodes sempre inferiors a 10 anys.
b) Càmping
Regulat per la seva normativa específica. Les construccions permeses són les habituals
d’aquest ús: recepció, magatzem, lavabos, bar-restaurant, etc.
Les instal·lacions seran les pròpies de la categoria triada. Els elements externs com
tanques, enllumenat, etc. seran els mínims imprescindibles.
c) Pesca amb embarcadors i petites construccions
Es tracta d’un ús molt arrelat entre la població forastera especialment alemanys. La
organització d’estades per a gaudir de la pesca del silur (espècie centreeuropea
adaptada) requereix d’unes infraestructures mínimes com a edificacions d’usos
diversos (recepció, magatzems, etc) i embarcadors.
També es permeten per aquest ús la existència de petites construccions (sempre
inferiors a 50 m2), per a l’ús com habitatge no permanent.
Només es permetrà l’habitatge permanent necessari per al control vigilància i
manteniment de les instal·lacions.
d) Embarcadors turístics
Per activitats de passeig a poca velocitat (10 Km/h). Es requereixen unes
infraestructures mínimes edificatòries per a ús de magatzem, recepció, barrestaurant, etc.
e) Embarcadors esportius
Igual que l’anterior, per a practicar esports nàutics a motor (forabords, esqui nàutic,
etc.).
f) Altres usos de lleure
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També es preveuen a la vora del riu, altres activitats de lleure lligades a la zona. Així
hom pot preveure les instal·lacions de lloguer de tot tipus de vehicles o embarcacions
per passejar-hi: canoes, embarcacions a rems, a pedals, a vela, a motor, bicicletes,
cavalls, motocicletes, tot terrenys, etc.
També, es preveuen altres activitats com són els usos de bar o restaurant.

Article 112
Zones
S’estableixen tres zones, totes elles a la vora del riu Ebre, que tot i ser Sòl No Urbanitzable,
estan definides com regulació d’usos que permet unes certes activitats a les mateixes.
Les activitats que a continuació es descriuran, estan totes elles lligades a l’aprofitament del riu
o embassament en les vessants: turística, esportiva o de lleure. Dins aquestes zones
s’estableixen subzones en funció dels usos.
L’objectiu és sempre la autorització d’uns usos compatibles amb el manteniment dels espais
en el seu estat original o el més proper possible.
Hom pretén assignar a l’embassament de Riba-roja, els usos més tranquils i reposats,
concentrant a les zones properes al casc altres activitats més sorolloses.
Zona 1:

Embassament de Riba-roja, ribera dreta, entre barranc de St. Francesc i presa.

Subzona 1.1

Usos permesos: lleure i pesca lliures (tipus a).

Subzona 1.2

Usos permesos: càmping (tipus b), pesca amb embarcadors i petites
construccions (tipus c) , embarcadors turístics (tipus d), altres usos de lleure
(tipus f).

Zona 2

Embassament de Flix, ribera dreta, al voltant del pas de barca i la estació de
Renfe. Es tracta d’una zona molt estreta, però de forta dinàmica i molt propera
al nucli de població al que s’arriba caminant. És una zona ja utilitzada com a
base nàutica i on s’ha efectuat diversos esdeveniments esportius.
Usos permesos: tipus a), d), e) i f) sense delimitació específica.

Zona 3

Embassament de Flix, ribera esquerra, a banda i banda del nou port en
construcció. És una zona amb moltes expectatives d’una certa utilització lligada
al riu. Hom pot preveure algun embarcador, zones de lloguer de vehicles per a
passejar, hípica, bar-restaurants, lleure en general, etc.
Usos permesos: a), b), d),e), i f)
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Article113
Construccions i alteracions del medi natural
Les alteracions del medi natural seran les mínimes imprescindibles per a gaudir dels usos
permesos. Les possibles eliminacions d’elements vegetals es compensarà amb plantacions
equivalents. En cap cas es permetrà l’ús d’habitatge permanent, llevat de l’estipulat a l’article
127 del DL 1/1990 (Refosa), en funció de les unitats mínimes de conreu.
Qualsevol construcció tindrà una alçària màxima de 4,0 m no permetent-se més que planta
baixa. Essent la ocupació màxima del 5% i sempre amb un màxim de 350 m2.
Elements comuns a totes les zones
Es permetran petites construccions com a llars de foc, taules de bancs, lavabos i petits
magatzems. També, es permet alguna construcció no permanent per a ús de bar o restaurant,
que tindran una concessió d’instal·lació no superior a 10 anys.
Ús b) Càmping
Són admissibles les construccions permeses a la normativa específica. Es reintegrarà i, en
determinats casos, s’augmentarà la massa vegetal existent.
Ús c) Pesca amb embarcadors
Són permeses petites edificacions residencials per a ús no permanent, així com magatzems i
petits locals. També es permeten embarcadors i construccions auxiliars.
Ús d), e) i f)
Es permeten les construccions generals descrites, així com les precises per a la activitat a
desenvolupar.
L’establiment de qualsevol activitat comportarà per part del sol·licitant la obligatorietat de
disposar d’un accés públic al riu o embassament cada 250m com a màxim. Això significa que
no es podran privatitzar faixes contigües al riu superiors a aquesta distància.
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Normes urbanístiques modificades en el sòl no urbanitzable
( La modificació compren des de l’article 90 fins a l’article 113)
(Els plànols d’ordenació del número 2-2-01 fins el 2-223 queden reemplaçats pels plànols del
número 1.1C fins al 26.8D, cartografia utilitzada de l’ICC base topogràfica 1/5.0009

6.0.0

NORMATIVA GENERAL SÒL NO URBANITZABLE

Article 90
Disposicions generals
1. La finalitat primordial del SNU és preservar la continuïtat de les condicions naturals del
territori contra l’impacte causat per les edificacions o altres actuacions i activitats.
Malgrat això, en la zona amb regulació d’usos responent a l’existència d’activitats
turístiques i davant les expectatives generades a partir de les possibilitats turístiques
dels embassament de Riba-roja i Flix, se’n regularan unes determinades condicions
d’ús, que compliran la normativa sectorial i, especialment del PEIN i Xarxa Natura
2000, quan li sigui d’aplicació.
2. El sòl no urbanitzable delimitat per aquestes Normes es regularà per les
determinacions que s’estableixen en aquest apartat 6.0.0, així com les especifiques i
concretes definides per a cada zona, i per a cada sistema, recollides en les presents
normes, i en el seu cas, per les determinacions que estableixin els Plans Especial que es
desenvolupin.
3. En les presents normes s’estableix les determinacions generals que regulen el Sòl No
Urbanitzable sense perjudici de l’aplicació de les determinacions del Pla territorial
parcial de les Terres de l’Ebre, de la legislació sectorial vigent que correspongui per raó
de la matèria que es tracti i d’aquelles determinacions que disposin les altres
Administracions competents en cada matèria.
4. L’ordenació del Sistema d’espais oberts que compren tot el sòl classificat com a no
urbanitzable, es realitza mitjançant la divisió en àrees que es superposen a les zones
qualificades en les presents normes. Les àrees i les zones establertes en les presents
normes són:
- Sòl de protecció preventiva
- Sòl de protecció especial
•

Zona de protecció especial

•

Protecció del patrimoni
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•

Zona de protecció d’elements naturals

•

Zona PEIN i/o xarxa Natura 2000

•

Zona amb regulació d’usos

•

Sistema general de serveis tècnics

5. El Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport compren la xarxa viària,
ferroviària i altres d’infraestructura fixa

Article 91
Carrers i camins al SNU
1. No poden obrir-se nous camins, carrers, vies rurals o qualsevol tipus de vial, fora dels
existents de fet o de dret, llevat dels imprescindibles per a la utilització de les zones del
SNU amb regulació d’usos, o que estiguin previstos en el Pla parcial territorial de les
Terres de l’Ebre, en els plans especials urbanístics que desenvolupin el sòl no
urbanitzable, en els plans de gestió forestals o programes de l’Administració
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, o del Departament de
Territori i sostenibilitat o en els Plans de l’Administració Local.
2. Els camins existents es recullen en un “Inventari de camins municipals de Riba-roja
d’Ebre” de data novembre de 2012.
3. Les actuacions de l’administració Pública seran objecte d’un Pla Especial.
4. Són objecte d’especial protecció, i per tant s’han de conservar, els elements que
integren les xarxes de camins públics, com els camins ramaders, de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, i els camins i vies rurals, antics camins rals, que són de
titularitat municipal.
5. Els nou traçats i condicionament de la xarxa existent restaran sotmeses a les
especificacions assenyalades en el Pla territorial vigent per la integració en la
topografia i preservació dels ecosistemes territorials.
6. En el cas que es tracti de l’obertura d’un nou camí en zona forestal, a més d’estar
sotmès a les determinacions compreses en aquest article, haurà de complir allò que
regula la Normativa Forestal i de Medi Natural en el sentit de no superar els 4 m
d’amplada de promig i un pendent adequat, exceptuant el cas de situacions singulars
degudament justificades.
7. Condicions de protecció:
S’establirà una franja de protecció no edificable pels camins existents a 15 metres de
l’eix del camins principals i a 10 m de la resta.
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En cas de ser necessari tancar una finca en sòl no urbanitzable es disposarà a 5 m de
l’eix de camins existents.
8. Mesures per a la millora paisatgística dels camins:
Traçat i amplada:
Convé adaptar el traçat a la topografia, evitant els recorreguts massa lineals i
que passin per zones de màxim pendent. En cas de turons petits, cal vorejar-los
sempre per sota.
Cal evitar amplades > 5m en el cas de camins adaptats al pas de vehicles i de
maquinària agrícola.
Cal preveure àrees puntuals que permetin l’encreuament de dos vehicles
agrícoles o camions.
Perfils i talussos:
Cal evitar talussos amb pendent >33o (3H:2V)
Convé arrodonir els caps de desmunts i terraplens.
Convé revegetar els talussos denudats amb planta autòctona local i fer un
manteniment periòdic de la vegetació.
Cal potenciar l’ús d’elements naturals i de poc contrast en les sortides de tubs,
cunetes, baixants i guals: emmacats amb pedres de la zona, formigons
acolorits, etc.
Paviments:
Són preferibles els paviments tous de caràcter permeable com la terra, sauló,
grava petita, tot-u, etc.
En camins amb pendent fort o amb més transit, convé emprar paviments
asfàltics o formigons acolorits amb tons de gama dels ocres o els terrossos.
En encreuaments o confluències entre camins i accessos, cal cercar una
transició gradual i fer servir paviments similars, que no suposin un fort
contrast visual pel que fa a materials o colors.
Control de les aigües
Plataformes amb pendent mínim transversal per tal d’evacuar l’agua fins als
punts d’escorrentia natural.
El dimensionament i el disseny de les obres de drenatge transversal Tubs i
calaixos) i dels guals inundables es farà sempre segons els criteris establerts
per l’Agència Catalana de l’Aigua
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Article 92
Llicència xarxa viària
Serà precisa llicència municipal per variar el traçat i les pendents o qualsevol altra
característica bàsica de la xarxa viària existent i, per la obertura d’un nou camí rural.
Caldrà justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la modificació proposada.
També la integració del nou traçat de la xarxa viària o camí en el paisatge i la no producció
d’efectes degradants al medi, o en el seu cas, incloure mesures correctores que les pal·lií. En
tot cas, l’Ajuntament abans d’autoritzar-ho tindrà en comte l’impacte paisatgístic.

Article 93
Parcel·lacions i Segregacions
1. En sòl no urbanitzable es prohibeix fer parcel·lacions urbanístiques tal i com es defineix en
la Llei d’urbanisme vigent i els reglaments que la desenvolupen.
2. Els terrenys compresos en una finca en sòl no urbanitzable es pot dividir sempre que la
superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o de
producció forestal, segons correspongui, o que , si no assoleixen la superfície mínima
exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de
superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o de producció forestal
corresponent.
3. Són indivisibles els terrenys de les finques que no tinguin accés directe a les carreteres,
camins, vies rurals, pistes forestals i qualsevol tipus de via de domini públic, llevat de que
sigui adquirida pels propietaris de terrenys contigus, i que finalment tingui la unitat
mínima de conreu o de producció forestal

Article 94
Unitats mínimes de conreu
Als efectes de l’article anterior les unitats mínimes de conreu són:
per terrenys de regadiu

1,0 ha.

per la resta

4,5 ha.

per forestal

25,0 ha.

segons els Decrets corresponents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat.
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Article 95
Llicència urbanística
Totes les construccions en sòl no urbanitzable precisaran llicència urbanística prèvia tal i com
s’estableix en la Llei d’urbanisme vigent i els reglaments que la desenvolupen.

6.0.1

REGULACIÓ GENERAL D’USOS EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 97. 1
Edificacions, instal·lacions i infraestructures en sòl no urbanitzable
1. Es considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i
infraestructures en sòl no urbanitzable els següents:
a) Els que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic ( tipus A).
Es defineix com a edificacions i instal·lacions que aporten qualitat al medi natural,
agrari i paisatgístic - anomenades del tipus A -, les associades a la gestió i millora
del territori rural, i que corresponen a les pròpies de l’agricultura a cel obert, la
ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural –en especial i preferentment,
l’agroturisme-, les destinades a la protecció i valoració del medi natural. També
estan incloses les activitats agràries intensives o determinades activitats
complementàries a l’agricultura que formen part de l’explotació a cel obert d’una
finca molt més gran que l’espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del
conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.
b) Els que siguin d’interès públic.
2. Es considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en SNU la reutilització i
millora d’edificis existents de qualitat i localització adequada, mentre que per a
l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva
inserció territorial i paisatgística.
3. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.
4. Edificacions que no porten qualitat al medi natural i paisatgístic:
Es defineixen edificacions del tipus B, aquelles que no aporten qualitat al medi natural i
paisatgístic, no contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es
tracta d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les
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edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió
territorial d’una finca gran i altres edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús
intensiu del sòl, com els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la legislació
urbanística, però que no es poden incloure en el tipus A.

Article 97.2
Reconstrucció i rehabilitació de masies, cases rurals i altres
És permès, en sòl no urbanitzable, d’acord amb l’establer al Text refós de la Llei d’urbanisme,
DL 1/2010, de 3 d’agost, i amb les limitacions fixades en els articles 50 i 51 de l’esmentada llei:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar
per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.
Aquests construccions compliran els condicionants i limitacions establerts en l’article 47.3 bis
de la Llei d’urbanisme.
Les construccions a què fa referència l’apartat b) i c) en cap cas es poden reconstruir i
rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.
Els usos de les construccions a què fa referència aquest articulat han d’ésser compatibles amb
les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.
La reconstrucció del patrimoni arquitectònic rural ha de respecta el volum edificat preexistent i
la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les característiques
originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que siguin
establertes pel planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions
d’habitabilitat.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 97.3
Construccions d’interès públic
1. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les
activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A
aquest efecte, són d’interès públic:
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a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, com
cementiris, establiments penitenciaris i d’altres.
c) Les infraestructures d’accessibilitat, com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres
elements significatius.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de
sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic.
2. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat
anterior ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim
especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per
l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció
del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de
manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la
connectivitat territorial.
3. El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà
l’establert en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 97.4
Altres edificacions en sòl no urbanitzable
En sòl no urbanitzable es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:
a) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària.
b) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
c) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia
d’un pla especial urbanístic.
d) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.
Les implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comportin canvis de certa
extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admeses en sòl de protecció especial amb
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caràcter excepcional, sempre que encaixin en la descripció de les implantacions del tipus A,
exposada en l’article 97.1, i que siguin compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat
del sòl que ha motivat el règim de protecció establerta en les Normes subsidiàries, i que no hi
hagi una alternativa raonable de localització en sòl de protecció preventiva o que aquesta sigui
ambientalment desfavorable.
Aquest tipus d’implantació les Normes subsidiàries no les preveu expressament però
mitjançant plants especials en SNU es poden introduir tant en el sòl de protecció preventiva,
de protecció especial i en la zona de regulació d’usos (les que s’hi enumerin en l’article
corresponent), amb el compliment de les directrius del Paisatge. En la zona de regulació d’usos
seran instal·lacions de molt baixa densitat i capacitat.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 97.5
Règim dels usos i edificacions existents en sòl no urbanitzable
Les edificacions i instal·lacions legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos
permesos en sòl no urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits
de les Normes subsidiàries, les determinacions que estableixen el Pla territorial i la legislació
urbanística, com també la legislació sectorial aplicable.
Les edificacions, les instal·lacions i els usos existents implantats il·legalment, per als quals hagi
prescrit l’acció de reposició, es vetllarà per a que minimitzin l’impacte. No s’admeten les
ampliacions d’aquestes edificacions o instal·lacions ni la intensificació o substitució de les
activitats, llevat que, d’acord amb la legislació urbanística, fos possible la legalització i aquesta
es dugués a terme.
No són objecte d’aquest article aquelles edificacions i instal·lacions que, per la seva tipologia,
construcció i el seu valor identitari – masies, corrals, barraques, molins i altres – cal considerar
que formen part de la imatge del territori rural que es vol preservar o recuperar.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 98
Activitats extractives
Abans de procedir a la concessió de llicències per a l’extracció a cel obert dels recursos del
subsòl hauran de tenir-se en compte els perjudicis paisatgístics i agrícoles.
Es poden autoritzar noves activitats extractives i ampliacions de les ja autoritzades en sòl de
protecció especial sempre que no afectin de forma clara i definitiva els valors que han motivat
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la protecció del conjunt de l’espai protegit. Aquestes autoritzacions s’han de regir per la
normativa vigent relativa a activitats extractives i han de tenir en compte les determinacions
del Pla territorial i les estratègies de desenvolupament urbà i d’infraestructures, en tant que
poden ser també argument favorable o desfavorable per a determinades ubicacions. En
qualsevol cas, en la restauració d’aquests espais s’ha de tenir cura de restablir els valors que,
en cada cas, n’han motivat la protecció.
En l’elaboració dels projectes d’explotació i dels programes de restauració, i en els informes
preceptius corresponents, serà específicament considerares les propostes del Pla territorial.
Les propostes de noves activitats extractives han de ponderar des de l’anàlisi multicriteri del
cost benefici els valors naturals, ambientals, agraris i patrimonials enfront del valor dels béns
miners objecte d’explotació, la disponibilitat i necessitat i els costos globals del transport
d’aquests. Els desenvolupaments urbanístics han de tenir en compte les afectacions derivades
d’aquestes activitats i evitar possibles conflictes d’usos.
Amb l’objectiu de racionalitzar al màxim des dels punts de vista ambiental, econòmic i social
l’atorgament de noves autoritzacions d’activitats extractives, s’han de portar a terme estudis
en l’àmbit de Catalunya sobre previsions de la demanda i sobre la localització i condicions
d’explotació dels possibles jaciments; de manera especial s’han de tenir en compte els acords i
els estudis promoguts pel Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya constituït el 7 de
juliol de 2004, o per altres dispositius que amb la mateixa finalitat es creessin en el futur. Amb
el mateix objectiu, s’han de portar a terme estudis paleontològics i d’altres estudis sectorials
que permetin detectar possibles zones de restricció.
En el projecte s’hauran de preveure les mesures pertinents per al tractament final del terreny
una vegada finalitzada l’explotació, tendents a esmorteir l’alteració física del relleu, preveient
plans de reompliment i de repoblament arbori, vegetal, etc.
El compromís de retornar les condicions naturals , una vegada finalitzada l’activitat d’extracció,
serà formalitzat en el moment de la concessió mitjançant aval bancari o altra garantia registral
que, en cada cas, l’administració cregui oportuna.
L’autorització d’activitats extractives en sòl no urbanitzable requerirà la prèvia presentació
d’un programa de restauració informat favorablement pel Departament de Medi Ambient de
la Generalitat.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 99
Construccions agropecuàries
1. En sòl no urbanitzable es poden admetre també com a noves construccions, respectant
sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial
aplicable, les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera,
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d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies
d’una explotació de recursos naturals procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les
instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre
que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a
terme al lloc d’origen.
2. Es poden considerar construccions destinades a explotacions agropecuàries les dedicades
a magatzem per a eines, maquinària i productes utilitzats a l’explotació de la finca on
estiguin ubicades.
També les destinades a magatzem del productes naturals obtinguts de l’explotació de la
mateixa finca, la conservació, la manipulació, l'envasat i la transformació d’aquest
productes, així com les destinades a la prestació de serveis, sempre que els esmentats
productes i serveis s'hagin originat o tinguin com a destinació, respectivament i
exclusivament, una unitat d'explotació agrícola o ramadera o un conjunt d'unitats
d'explotació, integrades sota una direcció empresarial comuna i sempre que els terrenys
objecte de la construcció formin part de l'esmentada unitat d'explotació o de l'esmentat
conjunt.
No tenen la consideració de construcció destinada a l’explotació agropecuària a l’efecte
previst en aquest article i sense pretensió d’exhaustivitat, les que comportin una activitat
industrial, entenent com a tal la transformació de productes naturals o la introducció de
processos d’esterilització, conserva, escorxador o manufacturació de productes procedents
d’altres finques.
Les construccions destinades a l'emmagatzematge, conservació i prestació de serveis
propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es desenvolupin les activitats de
conreu o viver d'espècies vegetals.
3. Quan es tracti d’edificacions aïllades que hagin de romandre indefinidament en aquesta
situació, el projecte d’edificacions agràries, sempre que ho determini el Pla territorial,
haurà d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística en els termes que
s’especifiquen a les Directrius del paisatge.
4. Les edificacions emparades per aquest article han de guardar una relació funcional directa
amb l’explotació agropecuària de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter
accessori respecte de l’explotació i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i
capacitat productiva de la finca on s’ubiquen.
5. Totes les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries s’hauran d’instal·lar
preferentment sobre sòls d’escàs valor agrícola.
6. Es considera un argument favorable la utilització d’edificis existents per davant de
l’autorització de noves edificacions agràries.
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7. Regulació general:
-

S’entén per caseta d’eines i masets, aquelles construccions de menor dimensió que el
magatzem agrícola i que es destina a guarda de les eines del camp i demés estris, o
serveix d’aixopluc o estada temporal. La regulació de les casetes d’eines i dels masets
és l’establerta al Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de
les Terres de l’Ebre

-

S’entén per magatzem agrícola aquella construcció o instal·lació destinada a la guarda
de productes agrícoles, d’eines, màquines i altres elements relacionats directament
amb l’explotació de caràcter professional agrícola, pecuària o forestal, d’acord amb
l’establert a l’art 48.1 c) del RLU.

-

S’adoptaran les formes senzilles de la construcció tradicional i s’empraran els materials
i els elements de composició dels models de l’edificació rural.

-

L’exterior s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en rengle paral·lelament a
la façana amb vistes als nuclis rurals i als sistemes de comunicació. Els paraments de
l’edificació s’arrebossaran i pintaran utilitzant materials durables, sense admetre’s
l’obra de fàbrica de totxana vista o d’altres acabats deficients o impropis de l’entorn
rural.

-

La coberta podrà ser de teula àrab o prefabricada d’un altre material; en aquest últim
cas, només seran admissibles les de color teula amb acabats no reflectants. També
s’admetran altres tipus de coberta prefabricada que imitin la teula àrab, si són de
qualitat suficient. El pendent serà inferior al 35%. En el cas de casetes d’eines les
cobertes seran de teula àrab.

-

Les construccions agrícoles seran de planta baixa, podent admetre justificadament
altells de superfície no major al 20 % de la planta baixa. La seva alçada no serà superior
als 7,50m al ràfec, respecte la rasant natural més baixa del terreny. Les instal·lacions
tècniques que justificadament requereixin una alçada superior al 7,50m s’admetran
sempre que no alterin la fesomia del paisatge.

-

Les edificacions projectades estaran agrupades i integrades en les existents per tal de
minimitzar fragmentacions, impactes i contaminació.

-

Les edificacions s’hauran de separar de totes les partions una distància igual a la seva
alçada, i de la via pública un mínim de 5m.

-

A excepció de les casetes d’eines i masets, no es podrà edificar cap finca que la seva
superfície estigui per sota de la unitat mínima de conreu.

-

Queda expressament prohibit l’ús residencial en totes les construccions i instal·lacions
agrícoles.

-

Les construccions d’obres majors s’han de sotmetre al procediment regulat per
l’article 48 del DL 1/2010 (LUC) i l’article 57 del RLU en el cas que l’ocupació en planta
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superi els 500 metres quadrats, el sostre total els 1.000 metres quadrats o alçada
màxima els 10 metres.
8. Regulació en sòl de protecció especial:
A més de les condicions establertes en els paràgrafs anteriors les edificacions
agropecuàries en sòl de protecció especial, hauran de complir,
-

L’alçada màxima serà de 5 m pels magatzem agrícoles, amidada respecte a la rasant
natural del terreny en el centre de l’edificació i fins al carener, excepte les
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada.

-

L’edificació es situarà paral·lela a les corbes de nivell i la coberta serà amb dues
vessants amb el carener paral·lel a les corbes de nivell.

-

La seva longitud no serà superior a 50m.

9. El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà
l’establert en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article101
Construccions ramaderes
Serà d’aplicació el règim específic per a instal·lacions porcines i avícoles.
Les condicions d’edificació per les construccions ramaderes son:
-

Seran en planta baixa i la seva llargada inferior als 50 metres. Si per raons de la
naturalesa de l’explotació ramadera està degudament justificat superar aquests
llindars, caldrà tramitar l’autorització segons el procediment establert a l’article 48
de la LUC.

-

Les edificacions se separaran dels límits de la propietat una distància mínima igual
a l’alçada de l’edificació i com a mínim 5 m.

-

Tindran una composició volumètrica simple, preferentment horitzontal, harmònica
amb la topografia, els elements naturals i construïts de l’entorn. Cal situar les
construccions en llocs assolellats i ventilats i, en tot cas, fora de la trajectòria dels
vents dominants en el sentit dels nuclis habitats, i preferentment seguint la
directriu plana de la corba de nivell. S’evitarà ocupar els terrenys amb major
pendent.

-

Per mandat del Decret 791/1979 les distàncies de les granges porcines no seran
inferiors als 100 metres de la carretera i no a menys de 25 m de qualsevol via
pública o camí havent d’estar envoltades d’una tanca que les aïlli suficientment.
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-

També les noves explotacions porcines i avícoles hauran d’instal·lar-se a una
distància mínima de 1000 metres del nucli de la població sens perjudici de les
distàncies entre establiments que disposi la legislació sanitària corresponent.

-

El Reial Decret 1084/2006, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn,
i el Reial decret 1547/2007, de 25 de juny, pel que s’estableixen normes
d’ordenació de les explotacions cunícoles, determinen la distància mínima de 500
m respecte les explotacions existents o a qualsevol establiment o instal·lació que
pugui representar un rics higiènic –sanitari.

-

Per la resta de les explotacions agropecuàries serà d’aplicació la legislació sanitària
especifica.

Pel que fa a la resta de condicionats no regulades en aquest article restaran sotmeses a
l’establer a les edificacions agropecuàries.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.

Article 103
Construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de temporers vinculat a
l’explotació
Correspon a construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de treballadors
temporers que estiguin directament i justificadament associades a les activitats d’explotació
agrària, o ramadera, dins de les dimensions i usos regulats pel decret d’explotació de recursos
naturals o, en general rústica. S’entén com habitatge familiar vinculat a l’explotació agrícola o
ramadera el que s’ajusta als criteris definits a l’article 50.2 del Reglament de la llei d’urbanisme
de Catalunya.
Les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural i hauran de
complir les prescripcions establertes en l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010 i els reglaments que el desenvolupen.
L’autorització serà d’acord amb el procediment previst en l’article 48 o 50, segons el cas, del
Text refós de la Llei d’urbanisme esmentat i d’acord amb l’article 50 del seu reglament.
Tota edificació feta en terreny fora del nucli urbà, no donarà mai dret a petició a l’ajuntament,
de serveis que siguin propis d’unitats residencials agrupades, com són l’enllumenat públic, la
portada d’aigües, el clavegueram, etc.
El procediment per a l’aprovació de projectes a que es refereix aquest article serà l’establert
en la Llei d’urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.
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Article 104
Mesures adreçades al manteniment de la població rural al territori
Es proposa la redacció de plans especials i l’adopció de mesures per promoure:
− L’adaptació de la producció agrària a les noves condicions prevalents per raó de rendibilitat.
− L’establiment i desenvolupament d’activitats de suport al sector primari, especialment la
producció artesanal i la transformació agroindustrial de qualitat i alt valor afegit, i l’activitat
terciària, especialment la lligada a l’ecoturisme, l’observació d’ocells, l’agroturisme, el
cicloturisme, el turisme cultural, el turisme gastronòmic, el senderisme, la caça, la pesca, els
esports d’aventura i els serveis d’oci.

Article 105
Condició paisatgística
1. En quan a les mesures de protecció del sòl no urbanitzable serà d’aplicació l’establert a
l’article 2.13 del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
2. Les Directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre són disposicions
d’aplicació directa en el sòl no urbanitzable.
3. En lo relacionat a la geomorfologia, aigua, modelació agrària, fites visuals, fons escèniques,
construccions aïllades, infraestructures lineals, àrees especialitzades i espais degradats,
s’estarà a lo especificat als articles 2.1 a 2.9 de les Directrius del Paisatge recollides al Pla
territorial vigent
4. Els projectes de transformació del territori han de prendre en consideració les qüestions
següents:
- El mantenir l’escala de gra petit, com abancalaments, camins i altres, considerant la
seva integració amb la morfologia natural existent al territori.
- Es consideren paisatgísticament positives les transformacions físiques encaminades a
restituir la morfologia natural en aquells llocs on hagués estat alterada negativament.
- Els moviments de terres motivats per l’agricultura, les infraestructures i l’edificació no
han d’anar més enllà del que sigui estrictament necessari i han de minimitzar els
desmunts i terraplens i, molt especialment, l’afectació al sistema de drenatge natural.
El tractament dels talussos pel que fa al pendent i a la revegetació s’ha de fer en
coherència amb el paisatge de l’entorn.
- Es preservaran els marges i construccions de pedra en sec, es procurarà la seva
conservació i manteniment. L’alteració d’aquest elements deurà de ser autoritzada
específicament per l’Ajuntament, prèvia justificació.
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- Les característiques dels elements de separació entre unitats productives, ja siguin
murs de pedra o altres materials, marges, tanques arbrades o espais residuals que
concentren els desnivells i que poden presentar diferents formacions vegetals (brolles,
retalls de bosc, fileres d’arbres...)
5. Les construccions aïllades, a més l’especificat en les Directrius del Paisatge que es
descriuen a continuació:
- 1. Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties
d’autorització de les noves edificacions, construccions o instal·lacions aïllades en el
territori, tant d’aquelles que es poden admetre en sòl no urbanitzable com aquelles
que ocupin parcel·les aïllades de sòl urbà.
- 2. Entre les estratègies d’harmonització, mimetització / ocultació o monumentalització,
que són les opcions de projecte d’un nou element aïllat en el paisatge, es considera
preferent la primera, que pretén la integració de l’element en el paisatge, amb un
resultat positiu o, com a mínim, neutre pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge.
L’estratègia de mimesi / ocultació és la indicada quan no es pot assolir un grau
acceptable d’harmonització. Excepcionalment, es pot optar per l’estratègia de
monumentalizació quan, per l’elevada qualitat formal i singularitat del nou element a
construir, aquest hagi de passar a ser un component principal del paisatge.
- 3. Tots els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades han
d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística.
- 4. Els plans especials urbanístics d’ordenació del paisatge i els altres instruments de
planejament urbanístic han d’establir paràmetres per a la regulació de les edificacions
en sòl no urbanitzable, en especial d’aquelles motivades per els activitats agrícoles i
ramaderes. Els paràmetres han de ser coherents amb el patró agrari i paisatgístic que
es deriva en cada cas de la xarxa de camins, el sistema de rec, la parcel·lació i la
topografia i, en tot cas, no han de contradir el que disposa la normativa sectorial
agrària.
- 5. En tant que les directrius del paisatge específiques d’un àrea territorial o
instruments de planejament urbanístic no estableixin uns paràmetres més precisos en
funció de les característiques diferencials de l’àrea, les edificacions aïllades s’han de
subjectar a les següents condicions:
a) Implantació
Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la
integració paisatgística de la construcció, s’han d’avaluar diverses alternatives
d’emplaçament i se seleccionarà la més adient amb relació amb el paisatge. En
principi, i llevat dels casos d’estratègia de monumentalització, convé evitar les
localitzacions a les parts centrals dels fons de vall, en punts focals respecte a
carreteres, miradors i en indrets amb alta exposició visual.
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b) Perfil territorial
S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i
s’evitarà la localització d’edificacions sobre els punts prominents, els careners i
les cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la
línia d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge.
c) Proporció
Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del
paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva
grandària constitueixen una presència impròpia i desproporcionada.
d) Pendent
En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent,
i aprofitar els desnivells del terreny per evitar desmunts i terraplens excessius.
Quan siguin necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de
murs de contenció de terres i s’han de salvar els desnivells amb desmunts o
talussos que tinguin pendents amb una relació mínima 3H:2V, els quals
permeten la revegetació.
S’han de compensar al màxim els moviments de terres i fer coincidir al màxim
la cota del centre de la construcció amb la cota natural del terreny per tal
d’integrar millor les construccions.
Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar o
s’han de descomposar en diversos elements simples articulats, de manera que
s’eviti la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus
extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.
e) Parcel·la
La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció requereix que
aquesta ocupi la mínima part possible de la parcel·la i que la resta mantingui el
caràcter d’espai rural no artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no
transformat, tot i que s’admeten les actuacions necessàries per donar un
correcte tractament als límits de la construcció.
f) Distàncies
Les edificacions s’han de separar com a mínim 100 metres de les zones fluvials
dels rius, rieres i barrancs. Així mateix, i sense perjudici de la normativa
d’aplicació en cada cas, s’han de separar dels marges de les infraestructures
lineals de comunicació, un mínim de 50 metres de les vies locals, 100 de les
generals i 150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble
calçada. La distància de separació a vies fèrries és de 100 metres. Aquestes
distàncies que es consideren com els mínims desitjables es poden disminuir
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justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o d’interès públic de
necessària ubicació en una parcel·la en què la configuració del territori les faci
inabastables. Seran d’aplicació les distàncies mínimes que determini la
normativa sectorial.
g) Façanes i cobertes
És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les
edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d’acabament
només s’han d’utilitzar aquells que presentin colors i textures que harmonitzin
amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys que en
desvaloritzin la imatge dominant.
h) Vegetació
Es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d’arbrat, amb espècies i
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de
l’edificació.
- 6. Les pautes d’actuació establertes en aquest article són d’aplicació, si escau, per
millorar la integració paisatgística de les edificacions rurals existents.
- 7. Caldrà que els acabats i la volumetria de totes les construccions s’integraran en el
seu entorn sense provocar impacte de color o volum general. Els colors d’acabament
seran els tradicionals de les comarques, ocres i terrosos amb cobertes ceràmiques.
- 8. En cap cas, quedaran a vistes les parets o tancaments de totxana, fàbrica de bloc de
ciment o similar.
6. Les Tanques de separació de finques, parcel·les o recintes en l’espai agrari, s’estarà a
l’establer a les directrius del Paisatge, essent les següents:
- a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s’admeten tanques d’obra, llevat dels
murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 cm.
- b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència
en tota la seva alçada.
- c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb vegetació pròpia
de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.
- d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud,
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn
si aquest no és homogeni.
- e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per
tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc.
- f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de
tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc.
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- g) Les tanques d’obra existents i les que preveu la lletra h) s’han de tractar amb
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració en el paisatge.
- h) Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on
per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi
altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho.
En cas que sigui necessari una sòcol o base per l’ancoratge dels elements manufacturats
que composen la tanca, aquest no sobrepassarà més de 40 cm sobre el nivell del sòl
natural i serà de pedra o revestit amb morters de colors ocres, intensitats mitges i textura
mate.
La distància de les tanques a l’eix dels camins serà de 5 m.
7. A més de les accions disposades en el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, els
paisatges que comportin alguna activitat agropecuària, extracció de recursos naturals i l’ús
turístic i de gaudi hauran de garantir la conservació del paisatge amb:
- La conservació de la vegetació i fauna pròpies del lloc.
- El respecte per l’evolució i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni
material i dels valors culturals associats.
- Determinació de rutes i miradors que promoguin el coneixement i gaudi del medi
natural, partint de itineraris paisatgístics establers com la ruta de La Pobla de
Massaluca a Riba-roja d’Ebre. Les rutes hauran d’enllaçar viari rural, espais naturals i
nuclis urbans. Els materials utilitzats en el tractament del ferm seran del tipus natural.

6.0.2

ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE

A partir dels tipus i delimitacions de sòl contemplats al sistema d’espais oberts del Pla
territorial, es defineixen les següents zones en el sòl no urbanitzable:
- Sòl de protecció preventiva, clau 20
- Sòl de protecció especial.
•

Zona de protecció especial, clau 24.

•

Protecció del patrimoni, clau 25c.

•

Zona de protecció d’elements naturals, clau 25a.

•

Zona PEIN i/o xarxa Natura 2000, clau 25b.

•

Zona 1 amb regulació d’usos, lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de
lleure dels espais naturals vora del riu, clau 26a.
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•

Zona 2 i 3 amb regulació d’usos, lligat amb l’aprofitament turístic, esportiu i de
lleure dels espais naturals vora del riu, clau 26b.

•

Sistema general de serveis tècnics, clau 27, desenvolupat en el Pla especial
urbanístic

Article 106.1
SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA
Definició:
En el sòl de protecció preventiva s’inclou els sòls classificats com a no urbanitzables que no
hagin estat considerats de protecció especial.
Els terrenys així qualificats es delimiten en els plànols d’ordenació amb la clau 20.
En aquest tipus de sòl seran aplicables els articles precedents, que són del tipus general i
aplicables a totes les zones, excepte quan la regulació específica de cada zona sigui més
restrictiva o contrària.
Usos admesos
Tots els usos admesos per la Llei d’urbanisme en sòl no urbanitzable s’admeten en aquest
tipus de sòl.

Article 106.2
SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL
1. Definició
El sòl de protecció especial incorpora varies zones i disposa de regulació especifica per a
cada zona.
Compren el sòl que pels valors naturals o connectivitat ecològica o per la localització en el
territori, es considera més adequat per integrar una xarxa permanent i continua d’espais
oberts, que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori
amb els seus diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció a més incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000. També incorpora
altres zones com: La zona pròpiament de protecció especial, la zona de protecció del
patrimoni, la zona de protecció d’elements naturals i la zona amb regulació d’usos. En
totes elles serà d’aplicació les determinacions generals per aquest tipus de sòl.
Els terrenys qualificats com a
d’ordenació amb la clau 24.

zona de protecció especial es delimiten als plànols
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2. Usos admesos
En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de
nova planta o ampliació de les existents:
a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que
estableix el Pla territorial, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions
que s’assenyalen a l’apartat 4.6 de la present regulació. Aquestes edificacions
corresponen al tipus A de l’article 2.5 del PTTE i de l’article 97.1 de les presents normes
b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i
que en les presents normes es corresponen amb les definides en els articles 97, 98, 99,
101 i 103 quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats
4.4, 4.5 i 4.6 del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que
motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instal·lacions
corresponen als tipus B i C de l’article 2.5 del PTTE de juliol de 2010.
3. Usos no admesos en sòl de protecció especial:
No s’admeten en sòl no urbanitzable de protecció especial,
-

Instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció de recursos naturals
procedents d’activitats extractives, sempre que l’activitat de selecció produeixi un
impacte menor si es du a terme en el lloc d’origen. S’exceptua les relacionades amb
l’explotació dels acumulaments existents dipositats durant la construcció de la pressa,
quan es tracti de restitucions ambientals o en la utilització d’estructures
desmuntables.

-

Serveis vinculats a la xarxa viària com les estacions de subministrament de carburants i
prestació d’altres serveis.

-

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i funcionament de
les obres públiques (àrees de manteniment)

4. Regulació: (en aquest apartat es recull les disposicions del Pla territorial vigent)
4.1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens
perjudici de la precisió de límits que es regula a l’apartat 2 de l’article 2.4 del PTTE.
4.2. En relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara
dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i dels reglaments que la desenvolupa, s’entén
que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual
fa referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles
actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara
els valors que motiven la protecció especial.
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4.3. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries,
s’entén com a edificacions motivades per millorar-ne la gestió, les necessàries per a
l’agricultura a cel obert i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per
emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o la maquinària agrícola i
similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i els articles concordants del
Reglament corresponent (Decret 305/2006).
4.4. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes,
com també totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables considerades del
tipus B a l’apartat 3 de l’article 2.5 del PTTE, requereixen, per ser autoritzades, la
incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord
amb el que disposen les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades,
d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial
i, en demostri la compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la
protecció especial d’aquest sòl.
4.5. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han
d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir
els connectors ecològics, els corredors hidrogràfics i els elements singulars del
patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i
cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà
adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les
infraestructures corresponents. L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per
la naturalesa de l’obra, ha de tenir en compte la circumstància de la ubicació en sòl de
protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva
la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen les
Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn
territorial que expressi el compliment de les condicions esmentades.
4.6. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no
afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on
s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a
les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat:
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn
b) Fauna de l’entorn
c) Valor edafològic
d) Valor productiu agrari
e) Funcions de connector biològic
f) Estabilitat del sòl
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g) Funcions hidrològiques
h) Connectivitat territorial
i) Gestió dels residus
j) Accessibilitat i necessitat de serveis
k) Increment de la freqüentació
l) Patrimoni cultural i històric
m) Patrimoni geològic
n) Zones humides
o) Paisatge
p) Qualitat atmosfèrica
q) Millora esperada de l’espai protegit
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada, etc.– seran
determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en
l’entorn territorial.
4.7. En els sòls de protecció especial destinats a la producció agrària es recomana
l’ambientalització de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al
manteniment i millora de les taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes,
illes de vegetació, mosaics i altres) i a la incorporació de mesures agroambientals,
d’acord amb les polítiques agràries i els instruments de suport i finançament
existents. En els marges i límits de parcel·la dels sòls de protecció especial destinats a
la producció agrària, es recomana el manteniment del tancament tradicional de la
zona (murs de pedra seca, rengles d’arbres o arbusts, ...) i, si escau, la vegetació
natural que aquest porti associada, en tant que factors de biodiversitat i del paisatge.
En aquest darrer cas, se n’ha d’afavorir la revegetació espontània. Els departaments
competents poden definir projectes de restauració i programes de foment amb
aquests objectius.
4.8. Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl de protecció especial es regeixen per
l’establert a l’article 98.
5. Altres aspectes per la seva regulació:
5.1. Els aprofitaments forestals han de respondre a un pla tècnic de gestió i millora forestal,
autoritzat pel Departament de Medi Ambient, i han de contenir el principi de
persistència, conservació i millora de les masses forestals. Es podran realitzar
actuacions de canvi de conreu i tales sempre que estiguin autoritzades per l’Àrea de
Medi Natural.
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En les zones de boscos i matolls la condició necessària per a admetre l’artigatge dels
boscos, a fi de retornar els terrenys forestals a fins agrícoles, és que el pendent no sigui
superior al 30% i que es disposi en terrasses abancalades per a reduir els processos
d’erosió del sòl pel vent o pluja.
5.2. En les zones de boscos i matolls s’admet la implantació d’elements relacionats amb la
conservació del bosc i la reducció del perill d’incendi forestal, com l’obertura de pistes
d’accés en extensió de les existents, construccions de basses, torres de vigilància, etc..
També l’ús ramader de tipus tradicional i extensiu en la gestió de les masses forestals.
No es permetrà en cap cas l’obertura d’altres pistes que les exclusivament
necessàries per a l’aprofitament dels productes forestals i per a prevenir i aturar els
incendis, incloses en els programes de l’administració de Medi Ambient.
Sobre els terrenys de boscos i matolls es podran realitzar amb llicència municipal
prèvia, construccions destinades a explotacions agrícoles, forestals o ramaderes que
tinguin relació amb la naturalesa i destinació de la finca, s’ajustin si s’escau, als plans i
normes del Departament de Medi Ambient, en finques de superfície igual o superior a
25 ha.
5.3. Qualsevol edifici vinculat a l’ús agrícola, ramader o d’explotació dels recursos naturals,
haurà de vetllar per la seva integració en l’entorn rural on s’emplaça, adoptant les
formes senzilles de les construccions tradicionals i emprant els materials i elements
compositius dels models de l’edificació rural, fugint dels elements característics de les
construccions urbanes.
5.4. La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar al voltant de l’edificació principal
evitant la dispersió de les noves edificacions en el territori i la seva aparició
indiscriminada.
Es respectaran els elements estructurador del paisatge, adaptant la seva orientació a la
trama parcel·laria.
No es realitzaran terraplenats de gran dimensió per la seva ubicació i es compensaran
els moviments de terres, generant, si s’escau, terrasses esglaonades a diferents cotes
Cal reduir l’impacte de les noves construccions, especialment quan s’emplacin en
zones obertes on la projecció de la silueta en la línia d’horitzó modifiqui el paisatge,
creant una presència impròpia i desproporcionada respecte de la dimensió i escala del
paisatge.
Es situaran allunyades dels límits dels terraplens, de forma que quedi menys exposada
visualment.
Les edificacions, atenent als trets topogràfics del terreny, s’han de situar fora de les
masses arbòries madures, sobre sòls d’escàs valor forestal, sense sobresortir per
damunt de les carenes i altres inflexions convexes del terreny, ni ocupar els punts
culminants d’aquest. Es col·locaran a mig vessant.
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5.5. No es podrà edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels
riscs.
5.6. Pel que fa als edificis de caràcter tradicional existents cal vetllar pel manteniment dels
seus valors històrics, arquitectònics i ambientals i, a més de l’activitat rural, admetre-hi
aquelles activitats que permetin conservar tant els edificis com els seus estàndards en
el seu lloc, incloent-hi, de forma controlada i estricta, usos complementaris admesos
en el sòl no urbanitzable d’aquestes normes.
6. Regulació d’altres edificacions
A més de les condicions establertes en aquestes normes i d’acord amb els usos previstos
en les mateixes, les edificacions i ampliacions que poden ser admissibles en aquest tipus
de terreny, exceptuant les agropecuàries, hauran de donar compliment a:
-

Es situaran sobre terrenys agrícoles, i no ocuparan els terrenys de boscos i matolls.

-

La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter compacte i unitari.

-

En general els acabats seran amb els murs de morter monocapa de calç, colors
terrossos, intensitats mitges i textures mates.

-

Les obertures exteriors, les fusteries, els acabats arquitectònics, han de procurar
respectar les característiques tradicionals de la zona.

-

La coberta serà a dues vessants amb el carener paral·lel a les corbes de nivell, de teula
àrab, color envellit o terrós i pendent inferior al 35%.

-

La composició de les façanes ha de ser amb cares planes i verticals, observar un
caràcter unitari i amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures.

-

Les condicions de localització de les noves construccions seran sempre en terreny amb
pendent inferior al 20% i es separaran una distància igual o mínima a la seva alçada, o
de 6 m. respecte els límits dels partions de la finca.

-

S’haurà de tenir en compte el procés tradicionals d’emplaçament en el territori. Els
espais arbrats, les àrees de vegetació i les alineacions d’arbres definidores de marges i
camins, les eres i els altres elements tradicionals del paisatge rural s’hauran de
mantenir en la seva normal disposició i ordenació.

-

Accés: la finca haurà de comptar amb accés a través d’un camí públic existents i no a
través de camins de nova obertura.
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6.1.0

SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI.

Article 107
SNU DE PROTECCIÓ D’EDIFICIS D’INTERÈS PATRIMONIAL
Aquesta zona està situada dins del sòl de protecció especial. La seva regulació en general serà
la d’aquest tipus de sòl.
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 25c.
Per tal de preservar l’entorn i els propis elements d’interès patrimonial, a les àrees
específicament esgrafiades als plànols no es permetrà cap tipus de construcció ni actuació
llevat de les directament relacionades amb la conservació, manteniment o millora que, no
obstant, caldrà informe previ del Departament de Cultura que serà vinculant.

6.2.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ D’ELEMENTS NATURALS I ZONA PEIN I/O
XARXA NATURA 2000
Article 108
SNU ZONA DE PROTECCIÓ D’ELEMENTS NATURALS
Tot i que ja existeix el Pla d’interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000, aquestes Normes
Subsidiàries amplien la protecció d’elements naturals a la petita zona d’aiguamolls situada a
l’est de la població, a la part sud de la corba del riu, i una petita porció a la ribera contraria.
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 25a.
La seva regulació en general serà l’establerta en el sòl de protecció especial.

Article 109
SNU ZONA PEIN I/O XARXA NATURA 2000
1. La zona delimitada per PEIN i/o Xarxa Natura 2000 estarà sotmesa a la regulació establerta
en el decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) i la seva modificació inclosa en el decret 278/2007, de 18 de desembre.
També per l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es signen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària
(LIC), i les disposicions que li són d’aplicació.
2. La delimitació definitiva de l’àmbit serà el que estableixi el Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge que es formuli d’acord amb el que disposa d’article 8.5 del
decret 321/1992, de 14 de desembre.
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Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 25b.
3. L’objectiu és la preservació dels processos d’urbanització, protecció del medi natural i del
paisatge per tal de garantir i salvaguardar els valors que han motivat la inclusió de l’espai
en el Pla d’espais d’interès natural i/o la Xarxa Natura 2000.
4. La regulació serà la del sòl de protecció especial excepte en zones amb regulació d’usos.
5. Regulació d’usos i activitats
Usos públics: els usos públics en els espais del PEIN i/o Xarxa Natura 2000 es
desenvoluparan amb ple respecte als bens, els drets privats i les propietats existents.
6. Regim urbanístic:
En general es permeten les construccions i les dependències pròpies d’una activitat
agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica que tinguin
relació amb la naturalesa i destinació de la finca.
No obstant això, podran autoritzar-se seguin el procediment previst a la Llei d’urbanisme,
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que hagin d’emplaçar-se en el
medi rural, com també edificis destinats a habitatge familiar que s’ajusti a les condicions
establertes en l’article 47 i 49 del Text refós de la Llei d’urbanisme. En aquest supòsits, en
el moment de l’autorització, es tindran en consideració els efectes sobre el medi i les
explotacions rurals i forestals.
Els tipus de construccions hauran de ser adequats a la seva condició i situació aïllada,
conforme a les normes que el PEIN estableixi, i quedaran prohibides les edificacions
característiques de les zones urbanes.
L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins del límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/1988, forestal de
Catalunya. La repoblació forestal haurà de limitar-se a espècies autòctones de la zona.
Es prohibirà la plantació d’espècies al·lòctones que puguin alterar l’equilibri ecològic i
l’entitat de les comunitats vegetals autòctones.
Les activitats extractives de nova implantació hi són prohibides, excepte quan es tracti de
l’explotació d’acumulacions de grava dipositats durant la construcció de la pressa, quan es
tracti de restitucions ambientals o quan s’utilitzin estructures desmuntables. Tampoc es
podran implantar granges de cria intensiva i industries.
7. Avaluació d’impacte ambiental.
Tots els projectes d’obres i instal·lacions que puguin perjudicar notòriament els valors
preservats en el Pla d’espais d’interès natural, la realització o autorització dels quals
correspongui a la Generalitat de Catalunya, se sotmetran al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental tal i com s’estableix en la Directiva 2011/92/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
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6.3.0

SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D’ÚS

ZONA AMB REGULACIÓ D’USOS, LLIGAT AMB L’APROFITAMENT TURÍSTIC, ESPORTIU I DE
LLEURE DELS ESPAIS NATURALS VORA DEL RIU.
1. Definició
Aquesta zona correspon a uns determinats espais on es poden desenvolupar activitats
lligades al riu.
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 26a i 26b:
- La zona 1 situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000 està delimitada en els plànols
d’ordenació amb la clau 26a.
- La zona 2 i 3 situada en sòl de protecció especial està delimitat en els plànols
d’ordenació amb la clau 26b
2. Objectius:
Obtenir un paisatge natural ben conservat, amb qualitat paisatgística, i que compaginin
l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
Generar una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les
panoràmiques més rellevants.
Afavorir uns paisatges dels entorns naturals de l’Ebre i del conjunt de barrancs, que en
conservin els valors i siguin accessibles per a activitats de gaudi respectuós.
Evitar que el procés d’abandonament de conreus i conseqüentment l’expansió de la massa
forestal, faci més vulnerable la zona davant el risc de patir grans incendis forestals. Aquest
procés d’abandonament també comporta la degradació de l’arquitectura tradicional de
pedra en sec, especialment de marges.
Desenvolupar la potencialitat de Riba-roja envers el riu, dinamitzant les activitats
vinculades a l’Ebre i, millorar la sostenibilitat econòmica, social i bioambiental del territori,
aprofitant i creant les condicions favorables.
Evitar que el procés de despoblament del nucli de Riba-roja d’Ebre, per manca de dinàmica
econòmica, afavoreixi la degradació del nucli antic de la vila.
Procurar la restauració dels espais naturals i la conservació de les masses de pi blanc
objecte de declaració com a EIN.
Potenciar l’ús turístic, lúdic i social vinculat amb l’existència del riu i de l’embassament de
Riba-roja, el qual conté activitats de pesca esportiva i navegació recreativa, que permeti el
seu ús per part d’una població ebrenca i catalana que cada vegada demana més contacte
amb la natura i els espais obert.
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Respecta els amargenaments de pedra seca i la resta de patrimoni d’arquitectura rural de
pedra seca.
Conservar els conreus d’oliveres com a patró agrícola d’elevada biodiversitat, valor estètic i
interès interpretatiu, així com per l’efecte barrera davant els incendis forestals.
3. Regulació
-

En caràcter general la zona 1 (clau 26a), situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000, es
regularà d’acord amb l’establert al sòl de protecció especial.

-

En caràcter general la zona 2 i 3 (clau 26b), situada en sòl de protecció especial, es regularà
també, d’acord amb l’establert al sòl de protecció especial.

Article 111
Usos del sòl no urbanitzable amb regulació d’ús
Es determinen els següents usos:
a)Lleure i pesca lliures
Aquest ús correspon a una utilització pública dels espais, on tothom suposa el lliure
accés. Les construccions són molt senzilles: zones de picnic, llocs de pesca, etc.
Es permet també, la instal·lació de construccions no permanents, i que deuran gaudir
de concessió municipal, per períodes sempre inferiors a 10 anys.
b) Càmping
Adreçat a l’allotjament del turismes destinats a la pesca recreativa i a les activitats de
pescaturisme i de turisme pesquer i aqüícola.
A manca de regulació especifica per aquests tipus d’instal·lacions és regiran per la
normativa especifica de càmpings. Les construccions permeses són les habituals
d’aquest ús: recepció, magatzem, lavabos, bar-restaurant, etc.
Les instal·lacions seran les pròpies de la categoria triada. Els elements externs com
tanques, enllumenat, etc. seran els mínims imprescindibles.
c) Pesca amb embarcadors i petites construccions
Es tracta d’un ús molt arrelat entre la població forastera especialment alemanys. La
organització d’estades per a gaudir de la pesca del silur (espècie centreeuropea
adaptada) requereix d’unes infraestructures mínimes com a edificacions d’usos
diversos (recepció, magatzems, etc) i embarcadors.
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d) Embarcadors turístics
Per activitats de passeig a poca velocitat (10 Km/h). Es requereixen unes
infraestructures mínimes edificatòries per a ús de magatzem, recepció, barrestaurant, etc.
e) Embarcadors esportius
Igual que l’anterior, per a practicar esports nàutics a motor (forabords, esqui nàutic,
etc.).
f) Altres usos de lleure
També es preveuen a la vora del riu, altres activitats de lleure lligades a la zona. Així
hom pot preveure les instal·lacions de lloguer de tot tipus de vehicles o embarcacions
per passejar-hi: canoes, embarcacions a rems, a pedals, a vela, a motor, bicicletes,
cavalls, motocicletes, tot terrenys, etc.
També, es preveuen altres activitats com són els usos de bar o restaurant.

Article 112
Zones del sòl no urbanitzable amb regulació d’ús
1. Definició
S’estableixen tres zones, totes elles a la vora del riu Ebre, que tot i ser Sòl No Urbanitzable,
estan definides com regulació d’usos que permet unes certes activitats a les mateixes:
- La zona 1 situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000 (clau 26a), correspon als
terrenys situats sobre l’embassament de Riba-roja a la ribera dreta, entre el barranc de
St. Francesc i la presa.
- La zona 2 situada en sòl de protecció especial (clau 26b), correspon als terrenys situats
sobre l’embassament de Flix, a la ribera dreta, al voltant del pas de barca i l’estació de
Renfe. Es tracta d’una zona molt estreta, però de forta dinàmica i molt propera al
nucli de població al que s’arriba caminant. És una zona ja utilitzada com a base nàutica
i on s’ha efectuat diversos esdeveniments esportius.
- La zona 3 situada en sòl de protecció especial (clau 26b), correspon als terrenys situats
sobre l’embassament de Flix, a la ribera esquerra, a banda i banda del nou port. És una
zona amb moltes expectatives d’una certa utilització lligada al riu.
2. Usos admesos
Les activitats que a continuació es descriuran, estan totes elles lligades a l’aprofitament del
riu o embassament en les vessants: turística, esportiva o de lleure. Dins aquestes zones
s’estableixen subzones en funció dels usos.
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L’objectiu és sempre la autorització d’uns usos compatibles amb el manteniment dels
espais en el seu estat original o el més proper possible.
Hom pretén assignar a l’embassament de Riba-roja, els usos més tranquils i reposats,
concentrant a les zones properes al casc altres activitats més sorolloses.
- Zona 1 situada en la zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000 (clau 26a):
Subzona 1.1

Usos permesos: lleure i pesca lliures (tipus a).

Subzona 1.2

Usos permesos: càmping (tipus b) de baixa intensitat , pesca amb
embarcadors i petites construccions (tipus c) , embarcadors turístics
(tipus d), altres usos de lleure (tipus f).

- Zona 2 situada en sòl de protecció especial (clau 26b):
Usos permesos: tipus a) Lleure i pesca lliures, d) Embarcadors turístics, e) Embarcadors
esportius i f) Altres usos de lleure sense delimitació específica.
- Zona 3 situada en sòl de protecció especial (clau 26b):
Hom pot preveure algun embarcador, zones de lloguer de vehicles per a passejar,
hípica, bar-restaurants, lleure en general, etc.
Usos permesos: a) Lleure i pesca lliures, b) càmping, d) Embarcadors turístics,
e) Embarcadors esportius , i f) Altres usos de lleure

Article113
Regulació del sòl no urbanitzable amb regulació d’ús.
1. Construccions i alteracions del medi natural
A més de complir les condicions establertes en el sòl no urbanitzable i especialment
l’article 106.2 corresponent al sòl de protecció especial d’aquestes normes, donaran
compliment als objectius establerts en l’apartat 6.3.0, i d’acord amb els usos previstos en
cada la zona, les activitats i edificacions compliran el següent:
Les alteracions del medi natural seran les mínimes imprescindibles per a gaudir dels
usos permesos. Les possibles eliminacions d’elements vegetals es compensarà amb
plantacions equivalents, autòctones de la zona, com oliveres, pi blanc, bosc de ribera...
En cap cas es permetrà l’ús d’habitatge permanent, llevat de l’estipulat a l’article 47
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 i el
reglament que el desenvolupa, en funció de les unitats mínimes de conreu.
Qualsevol construcció tindrà una alçària màxima de 4,0 m no permetent-se més que
planta baixa. Essent la ocupació màxima del 5% . Excepcionalment i de forma
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justificada es podrà autoritzar edificacions amb un màxim de 6.5m d’alçada,
corresponent a planta baixa i pis.
2. Elements comuns a totes les zones
Es permetran petites construccions com a llars de foc, taules de bancs, lavabos i petits
magatzems. També, es permet alguna construcció no permanent per a ús de bar o
restaurant, que tindran una concessió d’instal·lació no superior a 10 anys.
3. Ús b) Càmping
Són admissibles les construccions permeses a la normativa específica. Es reintegrarà i, en
determinats casos, s’augmentarà la massa vegetal existent, utilitzant plantes autòctones de
la zona.

4. Ús c) Pesca amb embarcadors
Són permesos magatzems i petits locals. També es permeten embarcadors i construccions
auxiliars.
5. Ús d) embarcadors turístics, e) embarcadors esportius i f) altres usos de lleure
Es permeten les construccions generals descrites, així com les precises per a la activitat a
desenvolupar.
L’establiment de qualsevol activitat comportarà per part del sol·licitant la obligatorietat de
disposar d’un accés públic al riu o embassament cada 250m com a màxim. Això significa
que no es podran privatitzar faixes contigües al riu superiors a aquesta distància.
6. Disposició, composició i materials d’acabat de les edificacions.
Es complirà l’establert en l’apartat 6 (altres edificacions) de l’article 106.2 que regula la
disposició, composició i materials d’acabat de les edificacions.
Com a materials en el paviment s’utilitzaran, el ciment o derivats, tova ceràmica o pedra
natural.
No s’utilitzarà el fibrociment o similar en cobertes, ni els materials brillants en aquestes ni
en els paraments exteriors
Quan no hi hagi cap altra possibilitat d’integració es pot recórrer a la utilització de
pantalles vegetals amb la planta autòctona i arbres de creixement ràpid. En tots cas, la
implantació d’elements vegetals es farà en funció de la lògica de les construccions i de la
trama agrària, i no tants sols amb el simple objectiu de camuflatge.
7. Llicència
Per l’establiment i desenvolupament de l’activitat d’ús de càmping exposat en els articles
precedents, objectes del desenvolupament de la zona amb regulació d’ús i lligades a
l’activitat terciària, caldrà la redacció d’un pla especial, tal i com es determina al PTTE en
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l’article 2.20. El pla especial incorporarà les cotes d’inundabilitat causades pel pantà i per
l’Ebre.
6.4.0

SISTEMA GENERAL DE SERVEIS TÈCNICS

Aquesta zona està situada dins del sòl de protecció especial i es correspon amb els terrenys
delimitats en el Pla especial urbanístic autònom per a la qualificació del sistema urbanístic de
servies tècnics per a la implantació d’un centre de valorització i dipòsit de residus tipus II.
La seva regulació serà l’establerta en el Pla Especial esmentat
Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d’ordenació amb la clau 27

Riba-roja d’Ebre, juliol de 2017

Rosa M. Poyo Perelló
Arquitecta
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