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ANTECEDENTS 
L’any 1992 s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Entenent que el PEIN és un instrument 

de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial, les disposicions normatives que aquest 

Pla incorporava passen a ser d’obligat compliment per a una part important del terme municipal de Riba-

roja d’Ebre. 

 
EIN Riba-roja d’Ebre. Document 6 del PEIN aprovat l’any 1992 

L’any 1997 s’aproven les NNSS del municipi de Riba-roja d’Ebre, tot incorporant la regulació que el PEIN 

estableix pel seu àmbit. 

L’any 2005 s’aprova el text refós de les NNSS de Riba-roja d’Ebre, essent a hores d’ara el planejament 

vigent del municipi. 

Al 2006 s’identifiquen les 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. Els espais que van ser inclosos a la Xarxa Natura 2000 automàticament van ser integrats al PEIN. 
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Al 2010 s’aprova definitivament el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. 

L’espai PEIN de Riba-roja d’Ebre no disposa de Pla Especial i per tant, està sense regulació específica. Llavors, 

el règim aplicable és el que s’estableix a les normes aprovades al 1992 i un conjunt de disposicions 

posteriors. 

Així doncs tenim unes NNSS que van incorporar la zonificació PEIN i la regulació inicial de l’any 1992, però 

no s’hi va incorporar l’ampliació del PEIN per la inclusió dels espais de Xarxa Natura (2006), ni les 

determinacions del PTPTE (2010). Això fa que hagin activitats que en el seu moment es van implantar 

d’acord la regulació de les NNSS i que ara podrien estar fora d’ordenació; o el cas que segons 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 regulació territorial seria un ús no admès si no hi ha una 

regulació específica. Aquests usos eren existents en el moment en que es va incloure aquest àmbit en 

l’ampliació dels espais de la xarxa Natura 2000 mitjançant l’Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de 

setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de 

llocs d’importància comunitària (LIC). En aquell moment, les al·legacions presentades per l’Ajuntament de 

Riba-roja d’Ebre per excloure determinats sectors de la proposta de xarxa Natura 2000, van ser 

desestimades per la Direcció General del Medi Natural, indicant que el desenvolupament d’activitats 

turístiques i de lleure en el sòl no urbanitzable no és incompatible dins un espai de la xarxa Natura 2000. 

Tal i com indica el document de planejament que s’avalua, la regulació del SNU de Riba-roja d’Ebre 

requereix d’una revisió a fons, si 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. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANIFICACIÓ A AVALUAR 

Objectius de la planificació  

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: 

• 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 les 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. 

Contingut de la proposta de modificació puntual  

El contingut del document de proposta de modificació puntual de les NNSS consta d’una memòria amb uns 

plànols de delimitació del SNU. 

La memòria està composta bàsicament per l’articulat de la normativa de les NNSS vigents pel SNU i una 

normativa modificada del SNU, essent aquesta darrera la proposta. 

Alternatives proposades  

La proposta de Modificació puntual de les NNSS per a la regulació dels usos al SNU només identifica tres 

possibles alternatives: alternativa 0 o de no intervenció; alternativa 1 de regular només els usos a les finques 

on s’hi desenvolupen les activitats turístiques; i l’alternativa 2 de regulació de tots els espais del SNU del 

municipi; i conclou per eliminació que la 2 esdevé la més avantatjosa. 

D’altra banda, al document d’abast (18 desembre 2017) s’indica que caldria estudiar, com a mínim, les 

alternatives que siguin raonables, tècnica i ambientalment viables. Així, a banda d’estudiar l’alternativa 0, 

proposa avaluar una proposta de regulació que, en referència al SNU de regulació d’usos clau 25c i 25b (26a 

a l’avanç), suposi la regularització de les instal·lacions i usos ja existents sense permetre’n l’ampliació, així 

com la supressió de la clau 24d i 24e (clau 26b a l’avanç) establerta per a la Zona 2, corresponent als terrenys 

situats sobre l’embassament de Flix, a la ribera dreta, al voltant del pas de barca i l’estació de trens, i per a 

la Zona 3, corresponent als terrenys situats sobre l’embassament de Flix, a la ribera esquerra del riu Ebre. 
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Finalment, l’actualització de la regulació del SNU comporta la incorporació del sistema urbanístic de serveis 

tècnics introduït pel PEU corresponent i que fou aprovat definitivament el 17 d’abril de 2013. En aquesta 

avaluació ambiental només serà objecte d’estudi d’alternatives l’emplaçament del PEU ja que el projecte 

d’activitat ja va ésser sotmès a avaluació ambiental i va rebre la Declaració d’Impacte Ambiental favorable. 

Així doncs, l’estudi d’alternatives que es desenvoluparan en aquest document ambiental seran: 

• Alternativa 0: no intervenció, és a dir, mantenir el planejament vigent sense modificació alguna 

• Alternativa 1: ordenació només dels àmbits del SNU amb activitats turístiques implantades 

• Alternativa 2: revisió de tot el SNU, actualització i adaptació al PTPTT 

• Alternativa 3: alternativa proposada al document d’abast, consistent en la regulació dels usos de les 

zones amb instal·lacions turístiques i supressió de la resta de zones amb regulació d’usos en SNU. 

• Estudi d’alternatives o d’idoneïtat d’emplaçament del PEU de serveis tècnics 
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Relació amb d’altres plans i  programes  

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, delimita l’àmbit de la modificació puntual, és a dir el SNU 

del terme municipal de Riba-roja d’Ebre, com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva, sòl de protecció 

especial i sòl de protecció especial inclòs en PEIN i xarxa Natura 2000. 

Aquesta delimitació haurà de ser doncs, 

atenent  a l’objectiu d’ajustar la nova 

ordenació a les determinacions del PTPTE, la 

base de la proposta de la nova ordenació del 

SNU. 

Altrament, ja que una de les motivacions és 

donar encaix a les activitats turístiques 

emplaçades a la riba de l’embassament en sòl 

de protecció especial PEIN, i que segons el 

PTPTE s’ha de fer amb una normativa que 

tingui el caràcter de “Normativa específica”, 

segons es cita al document d’abast, haurà de 

ser la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre dels Serveis Territorials del 

Departament de Territori i Sostenibilitat qui 

valori si aquesta modificació suposa una 

regulació específica suficient per determinar 

els usos i instal·lacions permeses al sòl no 

urbanitzable que forma part del PEIN i/o 

xarxa Natura 2000, així com l’adequació de la 

modificació a la legislació urbanística vigent, 

a les directrius del planejament territorial i als 

criteris de desenvolupament urbanístic 

sostenible. 
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ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS 

Medi físic  

Relleu: pendent 

Quan s’analitza el mapa de pendents del municipi (a l’esquerra, mapa de pendents >20%. Elaboració pròpia 

a partir de dades del ICGC) obtenim la dada 

que el 70% (69,95 km2) dels terrenys del 

municipi estan per sobre del 20% de pendent, 

sense tenir en compte que la superfície 

d’aigua al municipi es d’uns 6,3 km2. 

Amb aquesta configuració geomorfològica es 

pot començar a pensar que les possibilitats de 

desenvolupar determinades activitats 

productives són molt baixes o si més no, molt 

condicionades a la realitat geomorfològica del 

terreny i restringides a les àrees més planeres. 

Així doncs, l’agricultura ocupa els fons de vall, 

els careners més amples o les vessants menys 

inclinades, i la resta de superfície té una 

vocació clarament forestal. 

Tenim doncs un territori força abrupte, amb 

unes condicions climatològiques força 

extremes, una vegetació forestal 

mediterrània dominada per matollars i 

pinedes esclarissades, i tot sovint afectada 

pels incendis. Tots ells són factors que ens 

indiquen que l’erosió és uns dels principals 

perills per a aquest fràgil sistema. 

Geologia: geozones 

Els materials que apareixen al terme de Riba-roja d’Ebre són relativament recents. No es troben en 

superfície materials de l’era mesozoica (Triàsic, Juràssic, Cretaci) i els més antics són, del Terciari inferior o 

Paleogen. Concretament la major part del terme municipal Riba-roja presenta materials del Ludià-Oligocè 

(de fa entre 42 i 38 milions d’anys); es tracta de lutites roges (roques molt riques en argila), gresos (pedres 

sorrenques o arenes cimentades) i calcàries, sovint alternant en forma de molasses, que dominen a la 

meitat oriental del terme, a les àrees no muntanyoses de les serres de la Fatarella i d’Almatret i cap al marge 

esquerre de l’embassament (CASADO BURILLO V.; ANGUERA TERRÉ M. (2010) Els espais naturals de Riba-roja d’Ebre). 
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Mapa geològic de Catalunya (ICGC) 

 

Des del punt de vista de l’Inventari de Zones d’Interès Geològic de Catalunya al municipi de Riba-roja no hi 

ha cap zona o àmbit que hi estigui inclòs.  

Riscs naturals  

Inundabilitat 

Al municipi de Riba-roja d’Ebre la component hidrològica, i en 

especial la inundabilitat, és de gran importància. El riu Ebre i 

l’embassament de Riba-roja en són els principals actors, tot i 

que no s’ha de desmerèixer la rica xarxa de drenatge que 

modela el trencat relleu del territori.  

A la riba esquerra de l’Ebre hi destaquen les rieres de Maials i 

de la Sabatera, i de menor entitat els barrancs de la Vall Plana, 

de la Vall Molla i de la Vall de Bus. 

Els barrancs de riba dreta de l’Ebre, a diferencia dels del marge 

esquerre, només tenen el tram final i desembocadura dins del 

terme de Riba-roja, és a dir, la major part de la seva conca està 

situada als municipis veïns de la Fatarella i Vilalba dels Arcs. Els 

principals barrancs són el de Barball, Sant Francisco, i la Vall de 

les Xintes. 

Aquesta xarxa de drenatge té un comportament clarament 

torrencial, és a dir, només hi ha circulació d’aigua amb episodis de fortes precipitacions. Per la seva 

estructura i coberta de sòl predominant, són previsibles temps de concentració força baixos. 
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En tractar-se d’un àmbit hidrològic pertanyent a la conca de l’Ebre, les competències en la gestió del risc 

per inundació són de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ens responsable de l’elaboració del PGRI (Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación). Consultada aquesta informació al SITEBRO s’aprecia com pel municipi 

de Riba-roja d’Ebre no hi ha cap dada disponible en aquest moment, o si més no, el perill queda restringit i 

descrit aigües avall de l’embassament de Flix. 

 
SITEBRO – Perill per inundació. Font: CHE 

En canvi, al mapa de Protecció Civil de Catalunya es disposa d’informació similar que identifica d’altres 

zones amb perill per inundació, però en cap dels casos no es dona informació aigües amunt de la presa i 

només el tram final del barranc de Sant Francisco com a zona inundable de la xarxa de barrancs i rieres. 

Segons dades facilitades per la CHE, el N.M.N a les aigües de l’embassament de Riba-roja d’Ebre és la cota 

70 m, i a l’embassament de Flix de 41.1 m.s.n.m (42.6 nivell màxim d’avinguda). Caldria corroborar que el 

nivell màxim normal de l’aigua als embassaments es correspon amb el calat de la màxima avinguda. 

Mapa de protecció civil de Catalunya. Pla Inuncat. Zones potencialment inundables 
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A la següent imatge hi ha representat els límits d’inundació aigües avall de la presa de Riba-roja pels 

períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys (font: (CARTOGRAFIA ZONAS INUNDABLES, MITECO)). S’aprecia que les 

diferències entre els diferents períodes de retorn són mínimes. També, per la configuració del relleu, amb 

ribes en forma de penya-segats i d’altres en amplies planes fluvials, fa que la distribució i penetració del 

perímetre d’inundació esdevingui desigual en cada tram o riba. 
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Segons aquesta cartografia les àrees de major afectació són els paratges dels Senals, les Sénies del mas de 

Macià, la riba esquerra entre el mas de la Sénia de Borra i sota la Penya de Valldeporcs, i el meandre de la 

riba dreta just al nord del nucli urbà. Podríem aproximar que la línia d’inundació aigües avall de la presa 

coincideix en gran mesura amb la cota 50, entre la presa i el nucli urbà. 

En resum, que l’organisme competent en matèria hidràulica és la CHE, i que aquest organisme només dona 

informació de la inundabilitat aigües avall de l’embassament de Flix. Feta la consulta a la CHE aquests van 

remetre les dades de N.M.N, que son de 71 m i 41.1m pel de Riba-roja d’Ebre i de Flix respectivament. Per 

altra banda, tenim la informació del MITECO i Mapa de Protecció Civil de Catalunya que delimita les zones 

inundables aigües avall de la presa de Riba-roja d’Ebre. Per tot, es detecta que hi ha un buit d’informació 

en el sector aigües amunt de la presa i de la xarxa de barrancs. 

Incendi forestal 

La vegetació dominant és les pinedes de pi blanc amb matolls, més o menys esclarissades quant més 

exposades al sud, o fins i tot les zones netament arbustives. Són per tant zones forestals amb una baixa 

combustibilitat però amb una alta o molt alta inflamabilitat. Aquesta perillositat combinada amb un territori 

força inaccessible des del punt de vista orogràfic i una continuïtat dels terrenys forestals molt gran (els espai 

agrícoles són escassos i estan principalment en les posicions de fons de vall on el terreny és més planer i 

fèrtil), acaben configurant un territori amb una perillositat força alta. 

  
Incendis 1986-2016 (font: Generalitat de Catalunya) 

 
Mapa de perill bàsic d'incendi forestal. Mapa estàtic que 

defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la 

intensitat en que s'hi pot produir el perill d'incendi. (font: 

Generalitat de Catalunya) 

 

Per contra, hi ha una molt baixa dispersió d’habitatges rurals o nuclis disseminats, i això contribueix a que 

el risc per a les persones sigui pràcticament inexistent o molt baix.  Cal destacar però les activitats turístiques 

instal·lades a la riba de l’embassament, on tot i que localment el perill és baix, podrien haver afectacions 

indirectes. 
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Medi natural  

Hàbitats d’interès comunitari  

Segons la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari al municipi de Riba-roja d’Ebre hi ha identificats 7 

hàbitats, dels quals només un té la condició de prioritari: 6220*. 

3150 Estanys naturals eutròfics amb 
vegetació natant (Hydrocharition) o 
poblaments submersos d'espigues 
d'aigua (Potamion) 

No prioritari 250,36 Ha 

3260 Rius de terra baixa i de la muntanya 
mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (Ranunculion 
fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

No prioritari 181,09 Ha 

5330 Matollars termomediterranis i 
predesèrtics 

No prioritari 24,12 Ha 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Prioritari 114,61 Ha 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació 
rupícola 

No prioritari 21,70 Ha 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera 

No prioritari 6,87 Ha 

9540 Pinedes mediterrànies No prioritari 4.235,29 Ha 

 

La distribució d’aquests hàbitats està fortament lligada a la 

configuració del relleu. El factor exposició és el determinant 

en la distribució de les comunitats vegetals. El gradient 

altitudinal no és prou gran com per a condicionar la vegetació. 

Aquesta distribució condicionada al relleu/exposició fa que les zones ocupades per HIC siguin molt 

fragmentades. 

Figures de protecció 

L’àmbit de la modificació inclou l’espai d’interès natural (EIN) Riba-roja, inclòs en el Pla d’espais d’interès 

natural (PEIN) de Catalunya, dins l’espai de la xarxa Natura 2000 Tossal d’Almatret i Riba-roja (LIC i ZEPA 

ES5140012), aprovada per Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 

d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), en 

aplicació de la Directiva 92/43/CE o Directiva Hàbitats. Així mateix, la riba dreta del riu Ebre en el seu tram 

més a l’est del terme municipal, es troba inclòs en la ‘Zona humida de Sebes i meandre de Riba-roja’. 

L’espai d’interès natural de Riba-roja (PEIN) ocupa el terç oest del municipi, aigües amunt de l’embassament 

i a banda i banda del riu. Aquest EIN, que s’entén també als municipis de la Fatarella, Vilalba dels Arcs i la 

Pobla de Massaluca, té una extensió total de 6.556 ha, de les quals 3.056 corresponen al municipi de Riba-

roja d’Ebre. 

Els motius pels quals l'espai de Riba-roja va ser inclòs al PEIN són que és un dels millors representants del 

paisatge de pinedes del sud de la Depressió central, en la transició entre el país de la màquia continental i 

el del carrascar. Amb les mateixes característiques que l'espai d'Almatret, acull una zona més representativa 

i més diversa, tant per la major extensió de l'espaí com per la diversitat del relleu. Són nombroses les 
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espècies vegetals notables i de gran interès biogeogràfic localitzades en aquest espai. La fauna d'aquest 

espai presenta alguns elements destacables, fonamentalment pel que fa als ocells -aquàtics i rapinyaires- i 

peixos; també sobresurt la singularitat d'algunes espècies de la fauna invertebrada (Font: fitxes PEIN, 1992). 

Just al límit est del municipi, al terme municipal de Flix, hi coincideix amb el límit de la “Reserva de fauna 

salvatge de la Ribera de l’Ebre a Flix”. 

 

A un altre nivell, però no menys important en aquest territori, hi ha la protecció envers la implantació de 

parcs eòlics. El mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya és un instrument de 

planificació d’utilitat tant per al Govern de la Generalitat com per als diversos agents socials i econòmics 

implicats. El mapa, per tant, té un caràcter anticipant, defineix l’escenari de viabilitat dels futurs projectes 

d’aprofitament de l’energia eòlica a Catalunya. 

En el cas de Riba-roja d’Ebre, els espais inclosos al PEIN tenen la consideració de zones incompatibles (Zona 

del territori exclosa de la implantació de parcs on la presència de valors naturals i culturals de protecció 

prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció d’infraestructures d’aprofitament eòlic), i el seu entorn són 

zones d’implantació condicionada (Zona on l’existència de valors naturals i culturals que han de ser protegits 

exigeix una declaració d’impacte ambiental positiva per a cada projecte que garanteixi la innocuïtat del 

projecte o l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte sobre els valors objecte de protecció. 

Per tant, al tràmit de llicència ambiental s’afegirà el d’avaluació d’impacte ambiental). La resta de territori, 

a falta d’altres restriccions, és zona idònia. 
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Elements i àrees d’interès faunístic i florístic 

Segons el Decret 382/1992, de 14 de desembre, a l’espai natural de 

Riba-roja hi ha una espècie animal amb règim d’estrictament protegida, 

és el mol·lusc bivalve d’aigua dolça Margaritifera auriculària. 

Un altre element ambiental rellevant és la llúdriga (Lutra lutra), espècie 

protegida de la fauna salvatge autòctona d’acord amb el Decret 

legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de protecció dels animals; així mateix, es troba inclosa en l’Annex II de 

la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 

biodiversitat, com a espècie animal d'interès comunitari per a la conservació de la qual és necessari designar 

zones de conservació especials, i a l’Annex V com a espècie animal d'interès comunitari que requereix una 

protecció estricta. 

Quant a l’avifauna, l’àmbit de la modificació també s’inclou en l’espai vital (campeig) de l’àliga cuabarrada 

(Hieraaetus fasciatus), espècie de fauna salvatge autòctona protegida d’acord amb el que estableix el 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; 

així mateix, es troba inclosa en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i catalogada en 

el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades com a “vulnerable”, d’acord amb el que estableix Reial decret 

139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’espècies silvestres en règim de protecció 

especial i del Catàleg espanyol de espècies amenaçades; a més, és objecte de mesures de conservació 

especial del seu hàbitat, d’acord amb el que estableix la Directiva 79/409, relativa a la conservació de les 

aus silvestres. 

En quant a les espècies de flora protegida en l’àmbit de la 

proposta presentada, trobem la presència de  Sternbergia 

colchiciflora (foto esquerra, autor Dario Meliá), Moricandia 

moricandioides, Senecio auricula, la primera catalogada com 

en perill d’extinció i les altres dues com a vulnerables d’acord 

amb el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg 

de flora amenaçada de Catalunya, modificat per la Resolució 

AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la 

catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i 

subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 
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L’hàbitat de la Sternbergia colchiciflora són els erms pedregosos, i sol anar acompanyada de Hippocrepis 

multisiliquosa, Genista scorpius, Thymus vulgaris, Silene tridentata, Asphodelus cerasiferus, etc. L’hàbitat 

de la Moricandia moricandioides són els talussos argilosos, molt presents als costers que miren al riu Ebre, 

i l’hàbitat de la Senecio aurícula són els espais oberts de sòls salins i gipsacis, especialment localitzats al 

marge esquerre de l’Ebre. 

Tot plegat, el mapa d’interès faunístic i florístic, elaborat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, representa la  suma de les 
àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora 
amenaçades de les quals es té una informació especialment 
detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres 
i atles de distribució de les espècies a tot el territori català.  

Entenent que les principals espècies protegides al municipi 
són la Margaritifera auriculària, la llúdriga, l’àliga 
cuabarrada, i les plantes Sternbergia colchiciflora, Moricandia 
moricandioides, Senecio aurícula, és ben segur que el mapa 
de les zones d’interès faunístic i florístic té la representativitat 
de quines són les seves principals àrees de distribució i zones 
d’influència. 

Queden inclosos els terrenys del terme municipal al marge 
dret del riu Ebre i una franja a la riba esquerra. Aquestes 
espècies i per tant les àrees i hàbitats d’aquestes han de ser 

objecte de conservació i no afectació per les activitats o infraestructures que s’hi puguin desenvolupar o 
implantar. 

Connectivitat ecològica  

Al document d’abast es fa referència a la necessitat d’abordar la connectivitat ecològica i definir els espais 
d’interès amb funció de connexió ecològica del municipi. Donat que aquesta connectivitat ha de tenir una 
visió supramunicipal, és necessària la coordinació dels planejaments urbanístics dels municipis, tasca que 
recau sobre la figura de pla director urbanístic. 

Segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre la connectivitat al sector del municipi de Riba-roja 
d’Ebre tindria com a eixos principals el riu Ebre pel sector de llevant, i els rius de Matarranya i d’Algars pel 
ponent, donant per tant una connectivitat de l’EIN de Riba-roja amb els principals espais naturals al sud. 
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Font: Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre 

Recentment el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat noves bases d’informació al respecte de 

l’estructura de connectors ecològics del territori, tant a nivell terrestre com fluvial. Amb la finalitat de garantir 

la mobilitat de diferents espècies i organismes al llarg dels espais naturals i del territori en general, i evitar la 

fragmentació dels hàbitats, es defineixen aquestes franges en les que conservar la seva funcionalitat és 

l’objectiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la 

cartografia digital de connectors 

ecològics del Departament de Territori 

i Sostenibilitat 
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D’aquesta informació es desprèn que des del punt de vista fluvial el riu Ebre esdevé un connector principal, 

fet que coincideix amb la proposta de principals eixos de connectivitat del PTPTE, amb un eix al llarg del seu 

curs. 

A nivell de connectivitat terrestre hi ha un eix principal provinent del sud que esdevé la connexió de la 

meitat sud de Riba-roja amb l’espai de la serra de Pàndols i Cavalls, i un connector complementari entre 

l’extrem nord-oest del municipi amb els Tossals d’Almatret. Ja més enllà del terme municipal de Riba-roja 

d’Ebre i donant continuïtat a aquest connector complementari, hi hauria un altre connector principal que 

des dels Tossals d’Almatret enllaçaria amb el riu Segre molt més al nord. 

És evident que el propi riu Ebre, i especialment l’embassament de Riba-roja per les seves dimensions, és un 

problema per a la connectivitat ecològica terrestre, però és dibuixa un eix terrestre S-N que creua el 

municipi per la seva meitat oest. 

Ambient atmosfèric: contaminació acústica i  lumínica  

Al SNU les tipologies de protecció envers la contaminació lumínica (Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn) coincideixen amb la delimitació de 
l’espai d’interès natural (EIN). Per a tota la superfície de l’EIN de Riba-roja és correspon la zona E1- Protecció 
màxima; per a la resta de SNU el nivell de protecció queda en Zona E2 – Protecció alta. 

 

El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, estableix els següents valors en funció de la zona: 
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Pel municipi de Riba-roja d’Ebre el SNU quedaria englobat principalment en zones de sensibilitat acústica 
alta. 

Patrimoni cultural  

El municipi de Riba-roja d’Ebre té un gran nombre d’elements d’interès des del punt de vista arqueològic i 

arquitectònic, fins a 18 elements a nivell de patrimoni arquitectònic i 35 de patrimoni arqueològic, alguns 

d’aquests però en sòl urbà. 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

ELS CASTELLONS DE RIBA-ROJA D'EBRE  

CASTELLONS (I) / CASTELLONS (II) 

ELS CASTELLONS (II) 

MAGALANYA 

PALADELL  

PRADELL 

SENALS 

VALL DE PORCS 

PLA DEL FOSSAR 

BERRÚS 

SANTA MADRONA (I) 

SANTA MADRONA (II) 

AL COSTAT DE SANTA MADRONA (II) 

BARRANC DE LA SABATERA 

ERMITA DE BERRÚS* 



Avaluació ambiental estratègica ordinària 

 

Página 20 

VIA DE LES PLANES DE RECADER 

MAS DE MAURISIO  

MAS MAURICI 

ESPAI HISTÒRIC DE LA BATALLA DE L'EBRE DE LES TRINXERES DE BERRÚS 

BERRÚS DE JAUME BALANCES 

CASTELL DE RIBA-ROJA 

Font: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya 

Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya 

CASTELL DE RIBA-ROJA 

LA GARITA 

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU 

CASA DE LA VILA 

CENTRE HISTÒRIC 

CASA PRENCÉS 

CASA BLADÉ 

CASA MANOLO 

ERMITA DE SANTA MADRONA* 

CASA L'ESCOLÀ 

CAL ROIG 

CASA FANXICO 

CASA SOLÀ 

CASA CASTELLVÍ 

PORXO AL CARRER PORTAL 

FORTÍ A LA SERRA DELS VALENCIANS 

PORXO AL CARRER SANT ROC 

ERMITA DE SANTA MAGDALENA DE BERRÚS 

CAPELLA DE SANT DOMÈNEC 

CALVARI 

CASA DEL CARRER ERES, 6-8 

ESTACIÓ DE RENFE 

CASA DEL CARRER DEL CASTELL, 2-4 

FORN D'OLI DE GINEBRE BERRÚS I  
Mariano Agustí de ca Balances - Forn d'oli de ginebre i Càdec del pont de Berrús 

FORN D'OLI DE GINEBRE BERRÚS II  
Forn de ca Rosildo - Forn d'oli de Ginebre de la costa de Berrús 

FORN D'OLI DE GINEBRE DE SANT FRANCESC  
Forn d'oli de Ginebre del barranc de Carbonet 

FORN D'OLI DE GINEBRE DE SERENÍ  
Forn d'oli de ginebre de les Modorres 

FORN D'OLI DE MIQUEL DEL SIM 

FORN D'OLI DE GINEBRE DE JOSEPET DE BALANCES 

FORN D'OLI DE GINEBRE DE VALL DE PORCS 

FORN D'OLI DE GINEBRE DELS CASTELLONS 

FORN D'OLI DE GINEBRE DE TORÀ 

FORN D'OLI DE GINEBRE DE QUIMET EL RECADER 

FORN D'OLI DE VALERA 

POU DE GEL DE DELAGUÀ 

Font: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya 

De tots aquests, només les ermites de Berrús i Santa Madrona queden protegides específicament al 

planejament vigent amb zones de protecció de monuments al seu voltant.  
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Paisatge  

El municipi de Riba-roja d’Ebre correspon segons el Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre amb la unitat 
de paisatge “Costers de l’Ebre”. 

Segons aquest catàleg els principals trets distintius d’aquesta unitat, i amb representativitat a Riba-roja, 
són:  

• Un territori forestal amb conreus concentrats a les fons de vall 

• Unes vistes panoràmiques amplies amb el riu Ebre com a element central. 
 

A la mateixa carta del paisatge s’identifiquen els principals valors d’aquest, essent: 

• L’EIN de Riba-roja d’Ebre 

• Els escenaris de la batalla de l’Ebre 

• El curs fluvial de l’Ebre 

• Els mosaics agroforestals 

• Els espais i entorns espirituals lligats a les ermites (Berrús, Santa Madrona) 

• Els marges de pedra en sec 

• Els vessants muntanyosos i abruptes que s’aboquen al riu Ebre.  
 

Des del punt de vista social i productiu: l’embassament de Riba-roja, les àrees de lleure a l’entorn forestal 
(ermites). 

Els principals riscs del paisatge amb representació al municipi són: 

• L’abandonament de les finques agrícoles: destrucció del mosaic agroforestal 

• Els incendis forestals: destrucció de la coberta vegetal, increment de l’erosió 

• El despoblament dels pobles: abandonament del medi 

• L’erosió del sòl: desertització 

Medi socioeconòmic  

Bàsicament tota la superfície del SNU es de titularitat privada, excepte dues finques de la Generalitat de 

Catalunya, una situada a la riba esquerra de l’embassament de Riba-roja al paratge de la vall Salada 

(Vallsalada, 99 ha), i una altra al límit amb el municipi de la Pobla de Massaluca (Berrús, 22 ha). Els usos 

dominants són els agrícoles i forestals, i a un altre nivell, els cinegètics i la pesca esportiva. 

L’activitat agrícola és molt minsa, només un 13% de la superfície del municipi consta com a superfície 

agrícola utilitzada (Idescat 2009). L’activitat ramadera és bàsicament del tipus intensiu, amb gairebé 

exclusivitat del sector porcí. 

Al SNU un dels principals focus d’activitat és l’embassament amb el conjunt d’activitats de lleure i turístiques 

que s’hi desenvolupen, i en concret les relacionades amb la pesca i navegació esportiva. A Riba-roja d’Ebre 

hi ha gairebé 200 places de càmping (2/3 de les places de la Ribera d’Ebre) i 42 places d’hotel. El sector 

serveis és el que ocupa un major nombre de les persones actives del municipi. 
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Font: Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 

Tot plegat la pesca esportiva és un dels principals actius turístics dels municipi, i l’espècie principal objecte 

de la pesca és el silur (Silurus glanis), una espècie exòtica invasora. 

D’altra banda, l’agricultura no ha deixat de ser un objectiu estratègic per a l’economia de Riba-roja d’Ebre. 

En aquest sentit el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat un pla per a la 

transformació en regadiu de les terres situades al marge esquerre del riu Ebre. 

 

 

El projecte de transformació 

agrícola de la ribera de l’Ebre a 

Riba-roja d’Ebre contempla la 

possibilitat de posada en reg de 

les finques per sota de la cota 

150. 

Mitjançant un sistema de 

captació, bombeig i 

emmagatzematge en basses de 

reg, es podria donar servei a una 

superfície de fins a 455 ha. 

 

Font: Estudi de transformació al 

regadiu de Riba-roja d’Ebre 

La inversió prevista és de 6,6 milions d’euros i actualment està en fase d’adhesió de persones interessades 

en la transformació a regadiu de les seves finques. A hores d’ara no es té més informació sobre el projecte 

i la seva execució. 
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Més enllà d’aquesta zona que inclou el pla, el model agrícola no pot ser un altre que finques amb conreus 

de secà, bàsicament oliveres. Només les terres més properes a l’Ebre, amb un fàcil accés a l’aigua i terres 

d’al·luvió més fèrtils, poden suportar conreus de fruita dolça. 
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OBJECTIUS, CRITERIS I INDICADORS AMBIENTALS 

Objectius i  criteris ambientals  

A. Model territorial i d’ocupació del sòl 

• Minimitzar l’afecció als espais inclosos a la xarxa Natura 2000. 

• Preservar els espais i elements de valor rellevants del territori i garantir la compatibilitat d'usos de 

tal manera que aquests no afectin als espais naturals protegits. 

• Donar compliment a les determinacions establertes pel planejament urbanístic municipal vigent, 

així com la resta de planejaments territorials i sectorials d’aplicació. 

B. Cicle de l’aigua afeccions 

• Establir franges de protecció en tots aquells àmbits que confrontin o allotgin cursos hídrics, per a 

la preservació de la dinàmica fluvial i la potenciació i millora dels hàbitats que li són propis. 

• Prevenir els riscos hidrològics, evitant l’afectació a bens i persones, estudiant els efectes concrets 

de la inundabilitat. 

• Fomentar l’estalvi d’aigua utilitzant tècniques i criteris propis de la xerojardineria, adaptant les 

zones verdes a les característiques físiques, químiques i topogràfiques del àmbit així com a les 

condicions climàtiques pròpies de la zona. 

C. Biodiversitat, connectivitat i patrimoni natural 

• Definir i protegir els espais amb valor natural que permetin el manteniment de la connectivitat 

ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes. 

• Establir uns objectius de gestió que permetin la preservació dels espais naturals i incorporar totes 

les prescripcions que estableix la normativa sectorial. 

• Evitar que les actuacions disminueixin de manera significativa la permeabilitat o l’estabilitat del 

sòl, o afecti de manera significativa la connectivitat territorial i ecològica dels sistemes naturals. 

• Potenciar les espècies vegetals autòctones pròpies de la zona, evitant qualsevol espècie que tingui 

un comportament expansiu o invasor demostrat.  

D. Paisatgístics 

• Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l'admissibilitat d'actuacions 

• Mantenir la connectivitat dels paisatges i controlar-ne la fragmentació 

• Establir entorns de protecció paisatgística per aquells elements d’interès que ho requereixin 

• Ordenar els volums de les edificacions en relació amb les característiques del terreny i del 

paisatge, tot establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva percepció 

visual 

• Incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i instal·lacions s'adaptin a 

l'ambient on s'hagin de construir, tenint en compte els materials, sistemes constructius, el volum i 

la tipologia d’aquestes. 
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Indicadors ambientals  

 

Model territorial 

I01. Superfície EIN amb mesures específiques de protecció 

I02. Elements rellevants protegits 

I03. Superfície fora d’EIN amb mesures de protecció del medi natural i del paisatge 

 

Cicle de l’aigua 

I04. Superfície espais fluvials protegits 

I05. Zones de protecció envers el risc d’inundabilitat 

I06. Mesures pel foment de l’estalvi de l’aigua 

 

Biodiversitat, connectivitat i patrimoni natural 

I07. Superfície amb funció connector ecològic 

I08. Mesures de gestió específiques pels espais fluvials 

I09. Mesures de protecció d’espècies singulars 

 

Paisatgístics 

I10. Superfície amb mesures de protecció i qualitat del paisatge 

I11. Superfície exclosa de rompuda forestal 

I12. Nombre d’elements d’interès amb entorn de protecció paisatgístic 
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ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

Identificació de les alternatives  

L’estudi d’alternatives que aquí es desenvolupa es formula a partir de les alternatives plantejades a l’inici 

d’aquest estudi. Aquestes són: 

Alternativa 0 

És l’alternativa de no intervenció, que implica mantenir la situació actual, és a dir, el planejament vigent 

amb el conjunt d’activitats turístiques vinculades a l’embassament en una situació irregular. 

Alternativa 1 

Es tractaria de fer la nova ordenació només d’aquells àmbits en els que hi ha implantades les activitats 

turístiques. Aquesta alternativa simplifica substancialment l’expedient des del punt de vista administratiu, 

però deixa sense resoldre algunes qüestions com ara els efectes de les activitats més enllà dels àmbits 

d’implantació, o que la regulació general estableix que l’ordenació dels usos en espais del PEIN s’ha de fer 

amb una regulació general específica. 

Alternativa 2 

És l’alternativa que proposa una revisió de tot el SNU, tant el de protecció especial com el de protecció 

preventiva. A banda de possibilitar aquesta regulació específica de l’espai del PEIN, representa una bona 

oportunitat per a revisar i actualitzar l’ordenació i normativa del SNU i adaptar-la als nous requeriments 

ambientals i dels usos més vigents. 

Alternativa 3 

És una alternativa que proposa, en referència al SNU de regulació d’usos a l’àmbit de la clau 25c i 25b, la 

regularització de les instal·lacions i usos ja existents sense permetre’n l’ampliació, així com la supressió de 

la clau 24d i 24e establerta per a la Zona 2, corresponent als terrenys situats sobre l’embassament de Flix, 

a la ribera dreta, al voltant del pas de barca i l’estació de trens, i per a la Zona 3, corresponent als terrenys 

situats sobre l’embassament de Flix, a la ribera esquerra del riu Ebre. Aquesta és l’alternativa que proposa 

el document d’abast, i com s’ha fet, diu que aquesta hauria de ser confrontada amb d’altres en el procés 

d’avaluació ambiental. 
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Avaluació d’alternatives i  justificació de l’alternativa escoll ida  

Model territorial i d’ocupació del sòl  

El planejament vigent (alternativa 0) són unes NNSS de l’any 1996, posteriors a l’aprovació del Pla d’Espais 

d’Interès Natural (1992), i anteriors al Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (2010) i a la Xarxa Natura 

2000 (2006). 

L’ordenació de les NNSS s’estructura sobre una 

base general o matriu de sòl no urbanitzable 

sense regulació específica, i les zones amb 

regulació d’usos. Reconeix per tant l’existència 

del PEIN però no la classificació del sòl del PTPTE, 

que en el moment de la seva redacció encara no 

existia. La resta d’elements del SNU de les NNSS 

són unes zones de protecció dels monuments, 

zones de protecció d’elements naturals i les 

zones amb regulació d’usos lligades al turisme 

fluvial. 

Es tracta doncs d’un model amb la major part del 

territori sense cap mena d’especialització ni 

vocació, amb força mancances des del punt de 

vista de l’actualització de les noves ordenacions 

territorials que l’han seguit, i en general per 

esdevenir una plantejament ara superat, per la 

seva manca de visió global respecte el territori 

que l’envolta i, la mancança en quan a la 

incorporació transversal a la seva ordenació i 

normativa d’uns objectius i criteris ambientals 

actuals que vetllin per aquests valors ambientals 

i paisatgístics del municipi. 

Amb tot podem parlar d’una normativa del SNU gairebé obsoleta des del punt de vista ambiental, insuficient 

per resoldre les qüestions (actuals i del futur) claus del territori, i sense continuïtat amb tot l’entorn 

normatiu i d’ordenació territorial vigent. 

Les anomenades alternatives 1 i 3 proposen la intervenció en els àmbits dels marges de l’embassament i 

riu on hi ha (o podria haver) les implantacions físiques de les activitats turístiques i de lleure, i per tant la 

resta de territori podria quedar igual. Com a diferència, l’alternativa 3 proposa la supressió de les zones 2 i 

3 amb regulació d’usos, sense definir quina hauria de ser la classificació d’aquests espais, i s’entén doncs 

que els correspondria retornar a sòl no urbanitzable sense regulació específica. Aquesta supressió, com 

després es veurà, podria tenir un cert sentit des del punt de vista del perill d’inundació, o si més no, posa 

de manifest la necessitat d’establir alguns condicionants o revisar els usos admesos en aquestes zones. 
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Més enllà de les peculiaritats de cada alternativa (1 i 3), s’entén que amb aquestes només assoliríem una 

nova ordenació/regulació pels àmbits a la ribera de l’Ebre on hi ha o podria haver activitat turística, i la resta 

del municipi quedaria regulat per les vigents NNSS. Per tant, tornaríem a un resultat majoritàriament similar 

al de l’alternativa 0. D’altra banda l’alternativa 2 proposa una revisió de tot el SNU, independentment de si 

és un espai amb usos turístics o no. 

En resum, l’alternativa 2 permet realitzar una actualització de tot el contingut normatiu i de criteris 

ambientals per a tot el SNU sense generar illes de territori amb diferent grau de protecció o d’actualització 

normativa i vigència de criteris ambientals, i no menys important, la revisió de l’ordenació adaptant-la al 

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. 

Pel que fa a l’ordenació de les zones d’activitat (actualment dites amb regulació d’usos), l’alternativa 2 

manté l’estructura i regulació del planejament vigent, és a dir, les 3 zones amb regulació d’usos als marges 

del riu i embassament, tant en el sòl de protecció especial com de protecció preventiva. Recordar que les 

zones situades aigües avall de la presa podrien ser inundables. 

El plantejament d’admetre activitats turístiques, i en concret l’ús de càmping al SNU de protecció especial 

PEIN, no és incompatible però s’ha de garantir que aquestes activitats no lesionin els valors ambientals més 

rellevants que van motivar la seva declaració, i aquesta solució només és possible reconeixent aquestes 

activitats preexistents, i dotant els seus àmbits de les regulacions específiques per a que esdevinguin 

compatibles amb els valors ambientals. 

Medi natural: connectivitat, biodiversitat i patrimoni natural 

De l’estudi de la connectivitat se’n extreu que podem definir dos eixos principals, un connector fluvial en 

sentit est-oest definit pel riu Ebre, i un connector terrestre en sentit sud-nord, fragmentat pel mateix riu 

Ebre, que aniria des de les serres de Pàndols i Cavalls fins als tossals d’Almatret i el riu Segre.  

Al planejament vigent (alternativa 0), no hi ha un model clar en favor de la connectivitat més enllà del que 

proporcionava la presència del PEIN. L’ordenació vigent no incorpora la classificació del sòl de protecció 

especial definit com valor natural i connexió que té justament la funció de connectivitat més enllà dels 

espais naturals del PEIN, i per tant actualment aquesta funcionalitat no està ben desenvolupada al terme 

de Riba-roja d’Ebre. 

A l’alternativa 2, a banda de revisar la cartografia d’ordenació incorporant els sòls de protecció especial de 

valor natural i connexió que contempla el PTPTE, dota de protecció específica les zones de ribera, definint 

una franja de 20 m d’amplada a partir de la zona de servitud en la qual s’estableixen interessants mesures 

de protecció del sòl i de l’hàbitat de ribera. 

Les zones d’usos aigües avall de l’embassament de Riba-roja estarien fora de la franja teòrica de 

connectivitat terrestre, la quals es dibuixa per la meitat oest del municipi. La zona d’usos a la riba de 

l’embassament de Riba-roja  

Les alternatives 1 i 3 proposen suprimir les zones amb regulació d’usos aigües avall de la presa. Això a priori 

és positiu per a la continuïtat del sistema natural fluvial tot i que caldria establir igualment alguna protecció 

específica de la franja fluvial, un espai lineal força vulnerable i tradicionalment amb una forta pressió des 
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de les àrees de conreus veïnes. L’alternativa 3 contempla la resta del SNU a igual forma que la 2, i per tant 

aporta els mateixos beneficis. 

Pel que fa a la connectivitat terrestre, esdevé força important el reconeixement i protecció que es pugui 

donar al sector nord-oest del municipi, la capçalera del barranc de la Vall de Bus, que inclou el paratge 

d’Escambrons. Es tracta d’un sector d’unes 400 ha estratègic des del punt de vista de la connectivitat cap 

al l’espai dels tossals d’Almatret. Aquí torna a ser l’alternativa 2 la que amb la seva classificació com a sòl 

de protecció especial valor natural i de connexió en proporciona instruments suficients. 

Des del punt de vista de la connectivitat s’arriba a la conclusió que no intervenir no representa millorar la 

funcionalitat, ja que l’actual model d’ordenació del territori, representat per les alternatives 0 i 1, no 

contempla suficients eines per a una bona funcionalitat connectora del territori, i el SNU més enllà del PEIN 

té una qualificació sense objectius específics. La 2 i la 3, amb una intervenció més decidida sobre la totalitat 

del SNU, podem dir que aporten els mateixos beneficis. 

Pel que fa a la biodiversitat i el patrimoni natural l’alternativa 0 esdevé la menys interessant en tant que no 

contempla mesures ni ordenacions específiques per a protegir els elements ambientals més rellevants. Com 

s’ha explicat, a banda de la delimitació del PEIN/XN2000 la resta de reconeixement de valors naturals queda 

restringida a una petita àrea de ribera aigües avall del nucli urbà de Riba-roja d’Ebre. Tot i que es pot valorar 

molt positivament que unes NNSS de fa més de 25 anys ja tinguessin la sensibilitat d’incloure elements 

naturals rellevants, actualment amb els nivells de dades i coneixement que disposem, això és insuficient. 

Amb l’alternativa 1 es podrien contemplar els efectes ambientals derivats de les activitats turístiques, 

directes o indirectes, però circumscrit als àmbits urbanístics d’aquestes. Més enllà, la resta del SNU es 

seguiria regint per les NNSS. 

L’alternativa 2, amb la revisió de tot el SNU és la que té més possibilitats d’una millora global. Tant mateix, 

aquesta alternativa reconeix els valors ambientals i les espècies animals i vegetals més importants del 

territori, i dona una qualificació especial als àmbits amb espècies i hàbitats singulars. També incorpora una 

regulació més moderna de la resta del SNU, amb regulacions específiques que tenen per objectiu la 

preservació del medi natural. 

L’alternativa 3, suprimint les zones d’ordenació aigües avall de l’embassament de Riba-roja, afavoreix la 

continuïtat del connector fluvial, tot i que la pressió a les riberes pot esdevenir tant o més gran amb 

l’activitat agrícola. Tant l’alternativa 2 com la seva variant la 3, han previst una protecció de la franja de 

ribera. 

En resum pel que fa a la connectivitat, tenim un connector fluvial com és el riu Ebre que, si no tenim en 

compte la barrera que representa la pròpia presa, té millors condicions de d’exercir la seva funció amb les 

alternatives 2 i 3, i encara que la 2 prevegi usos fluvials, s’han definit mesures que protegeixen l’entorn 

fluvial. La 0 i la 1 per inacció no aporten cap benefici ambiental al connector fluvial, fins i tot la manca de 

regulació de les activitats pot esdevenir un impacte al mateix. 

En quan a la connectivitat terrestre, el sector oest del municipi és el més interessant, tant des del sud 

procedent de la serra de Pàndols i Cavalls, i cap al nord-oest cap als tossals d’Almatret. La incorporació del 

sòl de protecció especial ‘valor natural i de connexió’ (alternatives 2 i 3) és la millor intervenció per a garantir 

la no fragmentació dels espais naturals i no urbanitzats.  
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Riscos naturals 

En relació a la perillositat, al municipi de Riba-roja d’Ebre s’han identificat dos riscos naturals, els incendis i 

la inundabilitat, com a més significatius. 

Incendis forestals. La continuïtat de la superfície forestal és alta, amb un model de boscos de pi blanc o 

matollars que tenen un al nivell d’inflamabilitat, i una combustibilitat molt variable en funció de la seva 

ubicació i bàsicament condicionat amb la seva exposició (major quantitat de biomassa en exposicions nord). 

Des del punt de vista del risc per a les persones els models que proposin implantacions d’activitats 

turístiques en zones forestals són les menys interessants. En el cas de Riba-roja tot el model turístic gira al 

voltant del turisme fluvial, i per tant amb emplaçaments molt localitzats al llarg dels marges del riu Ebre, i 

per tant en entorns força dominats per l’activitat agrícola. Això no treu que les propostes de l’alternativa 2 

hagin de preveure actuacions específiques de prevenció d’incendis, tant en el sentit de ser-ne focus com 

de poder veure-s’hi afectats. 

Evidentment els models 0, 1 i 3 redueixen aquest risc quanta menys dispersió d’activitats turístiques hi 

permeten. D’altra banda, no solucionen la situació d’unes activitats que ja estan implantades, ni tampoc es 

possibilita el desenvolupament d’una forma endreçada dels usos públics dels marges del riu. 

Inundabilitat. No hi ha informació suficient, concreta i prou detallada per a determinar la perillositat real 

del tram del riu Ebre al seu pas per Riba-roja d’Ebre, ajudat això per la presència de diferents organismes 

amb responsabilitats sobre la conca. D’aquesta forma, ens veiem en la necessitat d’aplicar el principi de 

caució, i fins que no hi hagi una resolució clara i definitiva del perill real d’inundació dels marges del riu Ebre 

en aquest tram, aplicar com a cert el model trobat més desfavorable, això vol dir que les ribes de l’Ebre 

aigües avall de la presa de l’embassament de Riba-roja d’Ebre són teòricament les més vulnerables envers 

la inundabilitat. 

Això voldrà dir que les alternatives que possibiliten usos i activitats en aquests sectors són les menys 

interessants des d’aquest punt de vista, i per tant, d’alguna manera o altra, les alternatives de la 1 a la 3 

esdevenen afectades. 
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Mapa. Planejament vigent (NNSS), amb delimitació de zones amb regulació d’usos coincidents per a l’alternativa 2 

Les alternatives 1 i 2 conserven totes les zones de regulació d’usos, però d’aquestes dues la 1 entenem que 

en faria una interpretació més restrictiva que l’alternativa 2, és a dir, no s’eliminarien tots els usos però si 

que se’n restringirien els més vulnerables. En canvi, l’alternativa 3, proposada al document d’abast, proposa 

regular l’activitat de la zona 1 i eliminar les zones 2 i 3 (aigües avall de la presa). 

Amb tot, podríem concloure que des del punt de vista de la inundabilitat la zona 1 esdevé la menys 

susceptible de ser afectada, sempre que es reguli la implantació d’activitats, infraestructures i edificacions 

a partir de la cota de calat màxim en cas d’avinguda. Aquesta cota hauria d’estar confirmada per 

l’administració hidràulica competent. Les zones 2 i 3, cua de l’embassament de Flix, i especialment la zona 

3 per contemplar l’ús de càmping, esdevenen les més qüestionables. La zona 3 és teòricament inundable 

segons algunes fonts d’informació, i a manca de que els organismes competents defineixen clarament les 

zones inundable, fora recomanable aplicar el principi de caució. 
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Inundabilitat T500 anys - (CARTOGRAFIA ZONAS INUNDABLES, MITECO) 

Aquí doncs, i mentre no es confirmi el perill real d’inundació del tram del riu Ebre al seu pas per Riba-roja, 

s’obre un interrogant en quant a la idoneïtat dels usos als marges del riu, especialment el de càmping. 

Ambient atmosfèric 

En general el SNU de Riba-roja d’Ebre té nivell de contaminació de l’ambient atmosfèric molt baixos, degut 

principalment a una molt baixa dispersió d’implantacions urbanes, disseminats o activitats. És per això que 

cal ser molt curós en l’aplicació de la regulació vigent en matèria de lluminositat i emissió de soroll a 

l’atmosfera. 

Es evident per tant que una major dispersió d’activitats al medi es un factor de risc, i en aquest sentit les 

alternatives 1 i 3 són les que esdevindrien més interessants, ja que en reduir les zones amb regulació d’usos 

aigües avall de l’embassament es disminueix aquest factor de risc, i d’aquestes dues, l’alternativa 3 que 

contemplaria les millores que incorpora la 2 per a la resta del SNU, esdevindria la més avantatjosa. 

Com que la delimitació de les zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica es realitza a partir 

de la delimitació dels EIN, aquesta revisió del SNU no té capacitat de poder modificar-ne la delimitació, i 

per tant, en aquestes el nivell de protecció seguirà sent el mateix, fins i tot per a les alternatives que 

proposen usos turístics en sòl de protecció especial PEIN. Si que podria haver un intent de flexibilitzar les 

restriccions  amb la resta del SNU però l’alternativa 2 deixa el nivell de protecció per a la resta del SNU amb 

un nivell mínim de Zona E2 – Protecció alta. 
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Pel que fa a la contaminació acústica, l’alternativa 2 estableix que excepte les vies de comunicació, 

industries i infraestructures, les qualifica com a mínim de nivell mig (B1), la resta de superfície de SNU de 

municipi no tindrà una qualificació inferior a nivell de sensibilitat acústica alta (A), modulada segons les 

activitats que s’hi desenvolupin, d’A1 fins A4. 

Patrimoni cultural 

Totes les alternatives hereten les dues zones de protecció de monuments existents a les NNSS (ermites de 

Berrús i de Santa Madrona). 

L’alternativa 2 incorporar la resta d’elements del inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic i es 

crea una clau (24c) específica per a la protecció del patrimoni cultural. 

Paisatge 

Les NNSS vigents o alternativa 0 no tenen unes directrius clares envers la protecció del paisatge. S’ha de 

tenir en compte que en el moment de la seva redacció el paisatge no era una de les matèries urbanístiques 

substantives. 

Les alternatives 1 i 3 només intervenen sobre les zones amb regulació d’usos. Això fa que la resta de SNU, 

tant de protecció especial com preventiu, resti amb les mateixes condicions que les vigents. 

L’alternativa 2, en tant que proposa la revisió de tot el SNU, és la que té més possibilitats de millorar els 

objectius paisatgístics per a tot el municipi. A banda de la millora que representa el reconeixement del sòl 

de protecció especial, aquesta alternativa incorpora directrius que vetllen pels valors del paisatge, en 

concret per aquelles implantacions que poden representar una agressió com són els projectes de 

transformació del territori; zones de protecció del patrimoni cultural; directrius en quan a les 

característiques constructives de  les edificacions, etc.. L’activitat forestal queda vinculada, com no podia 

ser d’altra forma, als PTGMF aprovats per l’administració competent. Les noves implantacions d’activitats 

extractives queden prohibides als terrenys PEIN, i es regula l’entorn dels espais fluvials. 
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Resultat: alternativa escollida 

L’alternativa que obté una millor valoració global és la 2. Això es deu a que aquesta és la única que intervé 

sobre la totalitat del territori, i per tant és la única que dona solució a una major quantitat de mancances i 

necessitats. 

Al següent quadre es realitza una avaluació comparativa de les alternatives envers els indicadors ambientals 

per intentar quantificar allò que teòricament s’ha vist fins ara. 

 A0 A1 A2 A3 

Model territorial     

I01. Superfície EIN amb mesures específiques de protecció -2 -1 1 -1 

I02. Elements rellevants protegits -1 -1 1 0 

I03. Superfície fora d’EIN amb mesures de protecció del medi natural 

i del paisatge 
-2 -2 1 -2 

Cicle de l’aigua         

I04. Superfície espais fluvials protegits 0 1 2 1 

I05. Zones de protecció envers el risc d’inundabilitat -2 1 0 1 

I06. Mesures pel foment de l’estalvi de l’aigua 0 1 1 1 

Biodiversitat, connectivitat i patrimoni natural         

I07. Superfície amb funció connector ecològic 1 1 2 1 

I08. Mesures de gestió específiques pels espais fluvials 0 0 1 0 

I09. Mesures de protecció d’espècies singulars 0 0 1 0 

Paisatgístics         

I10. Superfície amb mesures de protecció i qualitat del paisatge 0 0 1 0 

I11. Superfície exclosa de rompuda forestal 1 1 1 1 

I12. Nombre d’elements d’interès amb entorn de protecció 

paisatgístic 
0 0 1 0 

VALORACIÓ -5 1 13 2 

Màxima puntuació +2 : Mínima puntuació -2 

 

Com es pot veure amb el resultat, l’alternativa 2 és la que comparativament obté el millor resultat del 

conjunt de propostes. 
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Estudi d’alternatives o d’idoneïtat d’emplaçament del PEU de Serveis 

Tècnics  

L’objectiu d’aquest apartat és només l’anàlisi d’alternatives d’emplaçament dels Serveis Tècnics, no del 

contingut de l’activitat que ja va superar positivament la declaració d’impacte ambiental. 

D’altra banda el plantejament d’aquesta avaluació no serà tant identificar diferents llocs concrets 

d’emplaçament i fer-ne l’avaluació, ja que això podria tenir com a necessitat l’estudi d’infinits 

emplaçaments, i per tant creiem que la millor opció és fer un estudi d’idoneïtat del territori en base a 

l’anàlisi multivariable dels elements rellevants o condicionants, de forma que el resultat sigui l’obtenció 

d’un mapa de classificació del terreny amb els emplaçaments des dels més idonis fins als menys idonis. 

Aquest mapa s’elaborarà amb programari SIG, amb la matriu de variables ambientals i eines d’anàlisi 

multivariable. 

Variables ambientals estudiades 

Les variables ambientals que s’han tingut en compte per a l’estudi d’idoneïtat han estat: 

1. Model territorial 

a. Categories del sòl (PTPTTE) 

b. Xarxa natura 2000 

2. Medi físic i natural 

a. Connectivitat ecològica 

b. Hàbitats d’interès comunitari 

c. Zones d’interès faunístic i florístic 

d. Pendent 

3. Riscos naturals 

a. Incendis forestals 

b. Inundabilitat 

4. Ambient atmosfèric 

a. Contaminació lumínica 

5. Patrimoni cultural 

a. Arqueològic 

b. Arquitectònic 

6. Paisatge 

a. Conca visual: visibilitat des de punts vulnerables 

7. Medi socioeconòmic 

a. Accessibilitat 

b. Valor de reposició: usos del sòl 

L’estudi ha generat un mapa classificat per a cadascuna de les variables i un mapa de resum per a cada grup 

de variables. Finalment, s’ha executat la combinació dels mapes de resum dels grups de variables 

ambientals de forma que s’ha obtingut un mapa ponderat que representa la valoració de totes les variables 

ambientals en una sola unitat. 
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Índex model territorial 
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Índex medi físic i natural 
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Índex riscos naturals 
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Índex contaminació ambient atmosfèric 
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Índex patrimoni històric, artístic i arqueològic 
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Índex vulnerabilitat visual i paisatgística 
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Índex valor socioeconòmic 
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Resultat: índex d’idoneïtat 

 

0: valor relatiu, major idoneïtat (menys afectacions ambientals) 

69: valor relatiu, menor idoneïtat (més afectacions ambientals) 
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Conclusions 

El mapa final de l’índex d’idoneïtat és el resultat de la suma de tots els indicadors ambientals, de forma que 

al lloc on es donen valors més alts són els emplaçaments amb la major concentració de valors o factors 

ambientals que poden condicionar la implantació de l’activitat. 

Com s’ha dit abans, l’objectiu ha estat identificar 

els espais amb menys afectacions enlloc de 

proposar diferents alternatives d’emplaçament i 

fer-ne l’avaluació. Creiem que esdevé més 

interessant una visió com la que aporta aquest 

mapa d’índex d’idoneïtat, ja que permet valorar 

totes les possibilitats d’emplaçaments d’una 

forma global i continua. 

El mapa final d’índex d’idoneïtat reflexa com hi 

ha una concentració majoritària de 

condicionants i d’elements ambientals rellevants 

a la meitat sud i oest del municipi, és a dir, que 

les zones òptimes per a la implantació d’una 

activitat de serveis tècnics (abocador de residus) 

és localitzarien al sector nord i est. En aquest cas 

òptim vol dir amb menys afectacions, ja que 

partim de la premissa que no existeix la “no 

afectació” enlloc. 

Al mateix mapa, donada la naturalesa de la 

implantació que s’avalua, s’han marcat les zones 

d’influència al voltant dels municipis (2.5 km) 

amb la finalitat d’incorporar un nou criteri 

d’exclusió. 

L’actual implantació de l’àmbit del PEU es 

correspon amb un dels emplaçaments més 

idonis, amb menys afectacions ambientals. Si 

analitzem els valors índex de l’àmbit dir que 

aquest es situa amb un emplaçament amb el 

valor mig d’índex de 36, per sota de la mitjana 

del municipi que és de 42. 
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AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLANEJAMENT 

Determinacions del document d’abast  

Adequació de la proposta a l’informe urbanístic i territorial de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de 17 d’octubre de 2017 

 

Determinacions de l’informe Nivell d’adequació 

[No obstant això, en alguns casos les qualificacions se 

superposen i pot ser que un sòls qualificats de zona amb 

regulació d’ús (claus 25b i 25c clau 26) siguin alhora zona 

d’espais naturals protegits (clau 25a) i alhora zona de 

protecció especial (claus 24d i 24e amb clau 24a). Aquesta 

superposició de qualificacions que gràficament s’entén 

prou bé per una superposició de trames i colors, per 

contra normativament és més difícil de comprendre per no 

saber quina de les tres qualificacions cal aplicar en cada 

cas concret. El més recomanable és preveure una 

nomenclatura de qualificacions en format arbre on a 

partir de dues o tres qualificacions principals es generin la 

resta.] 

El text que es presenta a aprovació inicial ha fet una 

revisió de la nomenclatura de les claus en relació al 

document d’avanç.  

 

Sòl de protecció preventiva 

• Zona agrícola (clau 20 ) 

Sòl de protecció especial  

• Zona de protecció especial (clau 24a) 

• Zona de protecció d’elements naturals (clau 24b) 

• Zona de protecció del patrimoni (clau 24c) 

• Zona amb regulació d’usos (24d) 

• Zona amb regulació d’usos (24e) 

• Zona PEIN i/o xarxa Natura 2000 (clau 25a) 

• Zona PEIN i/o xarxa Natura 2000 amb regulació 

d’usos (clau 25b) 

• Zona de protecció especial amb regulació d’usos 

(clau 25c) 

• Sistema general de serveis tècnics (clau 27) 

[La normativa ha de contenir la regulació de cadascuna de 

les qualificacions previstes en el sòl no urbanitzable en els 

mateixos termes que en la documentació gràfica, definint-

les i establint de forma concreta els usos admesos en 

cadascuna d’elles.] 

S’ha revisat 

[La correlació dels títols i els articles, la supressió de la 

reproducció literal de regulacions del PTPTE i la seva 

substitució per únicament la seva remissió, la substitució 

de la referència a construccions agropecuàries per 

construccions agrícoles, la supressió d’alguns articles amb 

caràcter repetitiu, la supressió d’alguns paràgrafs sense 

caràcter normatiu, etc.] 

S’han fet millores en aquest sentit 

[Completar la informació amb plànols d’informació i en els 

plànols d’ordenació cal indicar les diferents línies 

d’afectació respecte les carreteres i el ferrocarril.] 

Fet 

[Mantenir la delimitació del sòl urbà prevista en les NSP en 

el límit amb el riu Ebre.] 

Fet 
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[Caldrà sol·licitar els informes dels organismes sectorials 

següents: Agència Catalana de l’Aigua, Oficina de Medi 

Ambient de les Terres de l’Ebre, Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya i Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de TES; 

Diputació de Tarragona; Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació; Departament de Cultura; 

Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i Protecció 

Civil del Departament d’Interior; i Departament d’Empresa 

i Ocupació.] 

Tal i com preveu la legislació vigent en matèria 

d’avaluació ambiental, es realitzaran un cop aprovat 

inicialment. 

Abastament i sanejament 

Al document d’abast es demana realitzar una estimació de l’increment de demanda d’aigua i justificar-ne 

la procedència per cobrir aquesta nova demanda. Pel que fa al sanejament, es diu que no s’ha de 

promoure noves activitats si aquestes no tenen justificada la solució, i demana justificar la correcta gestió 

de les aigües residuals procedents de les autocaravanes. 

A la proposta de revisió del SNU es diu que es pot fer front a la nova demanda amb els recursos hídrics 

existent com són el riu Ebre i els pous. Actualment una de les activitats de càmping rep subministrament 

d’aigua des del dipòsit d’aigua potable de la Fatarella.  

En qualsevol cas, a la proposta no es realitza cap estimació de l’increment de la demanda. Seria interessant 

incloure a la regulació que en el posterior desenvolupament urbanístic derivat, els promotors hauran de 

justificar la disponibilitat i procedència de l’aigua d’abastament. 

Pel que fa al sanejament, la proposta dona com a solució l’ús de fosses sèptiques amb autorització 

d’abocament, i tal com diu al document d’abast, que la gestió de les aigües residuals de les autocaravanes 

sigui a través d’un gestor autoritzat. 

Inundabilitat 

Al document d’abast es demanava la realització d’un estudi hidràulic de la inundabilitat en detall per a 

poder determinar la compatibilitat dels usos envers aquest risc. 

En aquest sentit dir que resulta inabastable per a una revisió de planejament fer un estudi d’inundabilitat 

de la magnitud com el de Riba-roja d’Ebre. Aquesta hauria de ser una tasca de les administracions públiques 

competents o de l’organisme de conca. D’altra banda, tot i que l’article 6 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme esta derogat, la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals [...], d’aquesta s’extreuen les 

següents consideracions: 

Article 191. Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme 

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 9 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 

d'agost, que resta redactat de la manera següent: 

«2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord amb la legislació sectorial, puguin 

produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix la dita legislació. En el cas que la 

legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur a terme actuacions de 

nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar 
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en els terrenys situats en sòl no urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres 

d'urbanització les infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries.» 

2. S'afegeix un apartat, el 2 bis, a l'article 9 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent: 

«2 bis. El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució dels plans 

sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que estableixin aquests plans 

amb relació a les edificacions i els usos preexistents.» 

«Disposició addicional dinovena. Pla de gestió del risc dels càmpings 

»Per a poder mantenir l'activitat dels càmpings legalment implantats a l'entrada en vigor de la present disposició 

addicional que, d'acord amb la legislació sectorial, es trobin en zones de risc d'inundació que poden produir danys 

greus a les persones o els béns, els titulars han d'elaborar un pla de gestió del risc i costejar i, si s'escau, executar les 

mesures correctores que siguin necessàries per a prevenir els danys, de conformitat amb el pla especial urbanístic 

tramitat amb aquesta finalitat.» 

 

Com s’ha exposat a la diagnosi, del municipi s’ha pogut trobar una cartografia d’inundabilitat elaborada pel 

Ministeri para la Transició Ecològica (CARTOGRAFIA ZONAS INUNDABLES, MITECO), per a diferents períodes de 

retorn, però només per a aigües avall de la presa de l’embassament. Aigües amunt es treballa amb les cotes 

de coronació i explotació (font: CHE). 

A falta de dades definitives, hauria d’aplicar-se el principi de caució, és a dir, establir els límits d’inundació 

amb les dades existents i fins que algun altre estudi ho revisi. Aquesta delimitació té molta importància en 

el cas que ens ocupa en tant que el model que es proposa preveu usos i instal·lacions als marges del riu 

Ebre. 

La proposta de revisió que es portarà a l’aprovació inicial contempla diverses zones amb usos de lleure i 

turístics fluvials, i de forma genèrica estableix a la regulació la no edificabilitat de les zones inundables, i 

també la compatibilitat dels usos amb el grau d’inundabilitat. En relació a la legalització d’activitats de 

càmping, la modificació de les NNSS diu que el PEU incorporarà les cotes d’inundabilitat. 

Biodiversitat territorial, connectivitat ecològica i espais protegits 

A la proposta, els HIC prioritaris i les zones amb flora amenaçada que no estaven incloses a XN2000 s’han 

incorporat a la clau 24b de protecció d’elements naturals.  
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Mapa. Zones amb HIC prioritaris 

(6220 Prats mediterranis rics en 

anuals) i zones de flora 

amenaçada que han estat 

incorporades a la clau 24b 

perquè no havien quedat 

incloses en zones de protecció 

especial com la XN2000 

S’han identificar les àrees de connectors ecològics i s’ha verificat que aquestes àrees almenys estiguin en la 

categoria del sòl de valors natural i de connexió, i com a mínim en clau 24a de protecció especial. Aquest 

seria el cas de la porció de terreny de la capçalera de la vall de Bus, prop de cim d’Escambrons, esdevé 

enllaç amb els tossals d’Almatret. 

Un altre connector i hàbitat amb millor protecció és el riu Ebre i les seves riberes. En relació al bosc de 

ribera s’estableix una franja de 20 m d’amplada amb objectius de protegir i fomentar aquesta àrea i afavorir 

l’espai de connexió ecològica que representa l’Ebre i les seves riberes. Aquesta protecció incorpora mesures 

com ara la regulació de la mobilitat o construcció de camins en aquesta franja. 

La normativa incorpora els elements ambientals rellevants identificats en aquesta avaluació ambiental i els 

estableix com a elements a no afectar en qualsevol dels casos per la implantació de construccions, activitats 

o usos, en qualsevol àmbit del municipi. 

Al document d’abast es demana de regular les activitats en terrenys forestals i declarar incompatibles 

aquells usos que generin erosió. En aquest sentit la proposta de modificació de les NNSS ofereix algunes 

directius com ara la limitació de transformació en funció del pendent, generació de talussos, etc. 

La proposta de modificació de les NNSS acota be les condicions per a admetre les rompudes forestals, 

limitant-les a aquells terrenys de pendent inferior al 30% i amb preexistència de bancals. També incorpora 

normes interesants en relació a la obligació de revegetar talussos generats en obres o instal·lacions. 

Qualitat del paisatge 

A la proposta de modificació de les NNSS s’ha realitzat una bona incorporació de mesures per a la 

conservació i foment de la qualitat del paisatge. Les millores paisatgístiques relacionades amb camins rurals 

són extenses. En relació a l’edificació es marquen els mínims (formes, materials, dimensions, cobertes, etc.) 

paràmetres constructius, i s’han integrat les determinacions de protecció del paisatge del PTPTE. 

En quan a les mesures incorporades amb l’ordenació en claus, s’ha tingut en compte la natura i vocació del 

terreny, vinculant usos admissibles en funció de la seva capacitat o interès de conservació, inclòs el 
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paisatgístic. A les zones amb regulació d’usos s’han establert un seguit de mesures paisatgístiques aplicades 

a través de les condicions de les edificacions, infraestructures, vegetació, etc., i especialment als elements 

de nova introducció, de forma que hi ha cura en la màxima integració paisatgística dels elements implantats. 

S’han ubicat a la cartografia d’ordenació els elements del patrimoni cultural (Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya, Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya). El següent pas podria ser 

definir una zona d’influència de protecció al voltant d’aquests elements i incorporar-la a la clau 24c. 

Des del punt de vista paisatgístic és molt important la conservació del paisatge rural en mosaic. És per això 

que les restriccions paisatgístiques han de ser en el sentit de guiar i corregir i no pas en el de prohibir. Això 

ve al cas en quan a que s’han de conservar i promoure les activitats rurals però alhora s’han d’implementar 

mesures per a protegir el paisatge, i això mateix té més importància en aquells terrenys que allotgen els 

principals valors ambientals del municipi com són els de la clau 25. Aquesta idea és la que impregna la 

modificació de les NNSS. 

També es veu interessant l’obligació de restaurar qualsevol construcció existent abans de poder construir-

ne cap de nova, i en el cas que aquesta construcció no fos tècnicament recuperable, fer-ne l’enderroc i 

alliberar l’entorn de construccions marginals, excepte en el casos de les construccions catalogades. 

Risc d’incendi forestal 

La memòria d’ordenació descriu i identifica la perillositat d’incendi del municipi, i en valora el risc per a les 

persones i bens, i per l’altra pel medi natural a través de l’erosió. A la pròpia memòria d’ordenació ja s’indica 

que el municipi està qualificat amb el risc alt o molt alt, i per la vegetació dominant, amb un risc 

d’inflamabilitat també molt alt. 

En aquest sentit, la planificació proposada es marca objectius com ara el no abandonament de l’activitat 

agrícola per a no fomentar la continuïtat de la massa forestal, i identifica el conreu tradicional d’olivera com 

un factor beneficiós per frenar l’avanç del foc. També es proposa la mesura d’evitar la proliferació de nous 

camins amb la finalitat de no promoure la mobilitat de gent pel medi, la dispersió de brutícia, i en definitiva, 

l’augment del risc d’incendi. 

Les instal·lacions i espais d’ús turístic han de complir el decret 64/1995. 

Patrimoni cultural 

El municipi de Riba-roja d’Ebre disposa d’un important patrimoni cultural tant en sòl urbà com en el sòl no 

urbanitzable, i així es desprèn amb la informació facilitada pels serveis territorials dels Departament de 

Cultura, amb dades de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i de l’Inventari del Patrimoni 

Arqueològic de Catalunya (veure apartat de Patrimoni Cultural dintre de Elements Ambientals Rellevants). 

La proposta de modificació de les NNSS incorpora a la cartografia d’ordenació els elements patrimonials 

de les ermites de Santa Magdalena de Berrús i Santa Madrona, així com els emplaçaments dels elements 

dels inventaris.  

Contaminació acústica i lumínica 
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Serà d’aplicació la regulació vigent en matèria d’emissions a l’atmosfera, especialment les acústiques i 

lumíniques. En aquest sentit la proposta preveu la classificació o nivell de màxima protecció a les zones més 

sensibles, és a dir, en espais inclosos en Xarxa Natura 2000. 

Correspondència amb el PTPTE  

La proposta de modificació de les NNSS que es presenta a l’aprovació inicial ha incorporat la classificació 

del sòl del PTPTE a l’ordenació del municipi. 

En general, la normativa ha recollit 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. 

Efectes ambientals potencials  

Biodiversitat, connectivitat i hàbitats 

Els impactes que poden generar les activitats de turisme i lleure fluvials sobre els hàbitats fluvials són 

probablement els principals efectes derivats de la nova ordenació. 

L’embassament no deixa de ser un ambient fluvial artificial, sense vegetació de ribera per manca de sòls 

al·luvials, massa profund per desenvolupar determinats ambients subaquàtics o de ribera, i alterat amb la 

introducció d’espècies foranies. Només en les valls on hi ha les desembocadures dels barrancs es donen 

unes condicions naturals diferents i més favorables. En aquest sentit, la proposta incorpora una regulació 

específica de la navegació a motor en aquests espais, fent-los no navegable a motor quan la seva amplada 

sigui inferior a 50 m. 

Aigües avall de la presa, la pressió de les activitats agrícoles que han ocupat els fèrtils sòls d’al·luvió fa que 

els marges del riu estiguin ocupats per primes franges de vegetació més o menys fluvial, en gran mesura 

canyars. Tot i això, el potencial ambiental d’aquestes riberes és prou alt, i ara es veurà afavorit per la zona 

de ribera i la seva franja de 20 m. 

Així, a la zona de l’embassament els impactes potencials podrien venir per l’ocupació dels llocs amb millors 

qualitats ambientals, com les zones de desembocadura de barrancs, i per la destrucció de la poca vegetació 

fluvial i de ribera que pugui haver. Aigües avall de la presa, els equipaments vinculats a les activitats de 

lleure i turisme fluvials tindran tendència a ocupar els millors terrenys, que també ho són des del punt de 

vista de la fertilitat i potencialitat agrícola. 

Tot plegat, l’ocupació de les franges fluvials genera talls en la continuïtat dels ambients fluvials i de ribera, 

i en la continuïtat de la funció connectora del riu Ebre. 

En la mateixa línia, tot i que és difícil per les dimensions i dinàmica de l’embassament, un altre dels impactes 

ambientals potencials que podria donar-se és la contaminació de les aigües, i dintre d’aquesta 

contaminació, podrien haver diferents focus. Per una banda podria venir donada per una fuita o vessament 

d’algun líquid, especialment combustible o olis dels motors de les embarcacions, o be per l’acumulació de 

nutrients (eutrofització) procedents de les activitats de càmping. 
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Evidentment aquest perill es redueix per una banda amb un bon sistema de gestió i manteniment de les 

embarcacions, i per l’altra amb un sistema de depuració d’aigües que en realitzi el tractament previ a 

l’abocament, qüestions que podran ser desenvolupades als planejaments derivats. 

Paisatge 

Tot i que no es pot atribuir al planejament urbanístic, val la pena comentar que un dels principals impactes 

sobre el paisatge és l’abandonament de les activitats rurals, especialment l’agricultura (Catàleg del Paisatge 

de les Terres de l’Ebre). L’abandonament de les terres propicia l’expansió de la vegetació forestal i per tant 

la uniformització del paisatge. De retruc, augmenta la perillositat dels incendis forestals, que a banda de 

connotacions paisatgístiques negatives, en té d’ambientals. 

Un possible impacte pot venir donat per la implantació d’activitats o elements antròpics en l’entorn rural 

quan aquests no “pertanyen” a aquest medi. En el cas de la proposta de planejament, es preveu l’ús de 

càmping en dos emplaçaments o zones del municipi. 

 
Vista de la zona 1.2 des de la carretera TV-7411 

Des del punt de vista de la visual, els emplaçaments que inclou la zona 3 són molt més vulnerables que els 

de la zona 1 i 2. La zona 3 resta completament exposada des dels principals punts d’observació del territori 

(nucli urbà, pont sobre l’Ebre). L’emplaçament de la zona 1 és pràcticament inapreciable des del principal 

punt d’observació (TV-7411), la geomorfologia i la vegetació ho afavoreixen, i també perquè a l’altra riba 

no hi ha cap via de comunicació ni assentament. 

 
Vista de la zona de la desembocadura del barranc de Sant Francisco des de la TV-7411 



Avaluació ambiental estratègica ordinària 

 

Pàgina 53 

Contaminació lumínica i acústica 

Riba-roja d’Ebre és un municipi amb una molt baixa dispersió de nuclis habitats i disseminats, i és per això 

que disposa d’una molt bona qualitat del cel en relació a la contaminació lumínica nocturna. 

D’aquesta forma, qualsevol implantació que requereixi d’enllumenat exterior generarà una afectació, i això 

esdevé especialment sensible pel fet que una bona part del territori està inclòs al PEIN i XN2000. Serà molt 

important que les instal·lacions siguin curoses en l’aplicació de la legislació vigent. 

Pel que fa a la contaminació acústica no sembla que de l’ordenació proposada s’hagi de destacar un 

determinat tipus d’impacte per emissions sonores major que les actuals. 

Incendis forestals 

Els incendis forestals són un dels elements que generen un impacte ambiental més notable. L’incendi és 

l’antesala de la desertització a través de l’erosió. Més del 90% dels incendis s’inicien per causes on l’home 

està al darrera, principalment per descuits o negligències. D’altra banda, són un perill per a les persones o 

bens quan aquestes es troben en sectors de risc. 

El planejament urbanístic no té capacitat d’incidir sobre una part de la problemàtica, però com a element 

de planificació que és, si podrà incidir en les qüestions de prevenció de riscos per a les persones. Aquí 

podríem entrar a avaluar el risc que es genera per a les persones la ubicació de les zones de càmping. 

Doncs resulta que, tal i com es pot veure al següent mapa, la zona de càmping està ubicada en un 

emplaçament on el perill d’incendi és bastant baix, ja que la presència i continuïtat de les zones forestals és 

força limitat. La zona 3 també té una perillositat baixa. 

 

D’altra banda, les instal·lacions han de complir amb els requisits de seguretat i prevenció que estableix la 

legislació vigent (Decret 64/1995), tant per a la seva protecció com per a poder actuar de forma ràpida en 

el cas que el foc s’iniciï al seu interior i evitar que es propagui. S’entén que aquesta franja de seguretat no 
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esdevé necessària en els perímetres que limiten amb zones d’aigua, alhora que s’evita l’afectació de la 

vegetació de ribera. 

A un altre nivell, s’hauria de prohibir la construcció o l’ús de cremadors per a deixalles, i exclusivament fer-

ne la retirada i a través de gestors autoritzats. 

Avaluació de la proposta  

Com ja s’havia exposat, els dos grans eixos/objectius de la modificació de les NNSS al sòl no urbanitzable 

són l’adequació de la regulació del SNU a les directrius dels plans territorials vigents (PEIN i PTPTE) i, establir 

una regulació del SNU de protecció especial de manera que tingui la consideració de “Normativa específica 

de l’espai protegit”. 

En aquest sentit, la proposta de modificació de les NNSS ha realitzat fins ara un bon plantejament global. 

Des del punt de vista de l’ordenament territorial, la proposta ha fet una revisió atenent les directrius del 

PTPTE, i a la seva ordenació i classificació del sòl. 

S’ha fet una bona contribució en la incorporació de directrius i regulacions envers la conservació de la 

qualitat paisatgística, tant en l’àmbit de les activitats productives com en les qüestions estrictament de 

l’edificació. 

La proposta de modificació de les NNSS té la vocació de fomentar l’activitat per a contribuir a la fixació de 

la població al territori, i en aquest sentit no s’ha fet un plantejament conservador ni proteccionista en excés 

que limités les possibles activitats econòmiques, i s’ha assolit un nivell d’equilibri raonable. 

Pel que fa a la conservació i protecció de la biodiversitat, s’han identificat els elements ambientals rellevants 

del municipi, i se’ls ha dotat de protecció general arreu del territori independentment de la seva ubicació 

en relació a les claus i categories de sòl. S’han incorporat aquells emplaçaments o zones que contenien 

elements ambientals rellevants (espècies protegides o amenaçades i hàbitats d’interès comunitari 

prioritaris) i que no estaven incloses en sòls de protecció especial, a una clau (24b) de protecció d’elements 

naturals que té la mateixa regulació que els sòls de protecció especial. 

També s’ha tingut cura dels elements rellevants vinculats als espais aquàtics protegint la desembocadura 

de barrancs i rius al mateix riu Ebre. 

Pel que fa a la connectivitat ecològica s’han previst mesures específiques per a protegir la franja de ribera 

del riu Ebre, i s’ha garantit la connectivitat terrestre amb els espais veïns mitjançant la inclusió dels sòls de 

protecció especial, la clau de protecció d’elements naturals, i totes aquelles mesures que d’alguna forma 

intervindran gestionar el SNU. 

S’han incorporat tots els elements inclosos a l’inventari del patrimoni històric, artístic i arquitectònic del 

Departament de Cultura, dotant de protecció a aquells que no estaven inclosos a la clau de protecció de 

patrimoni (clau 24c). 

Un altre dels objectiu de la revisió del SNU era donar encaix a les activitats turístiques preexistents, però 

també corregir o prevenir possibles impactes o efectes negatius derivats d’aquestes. Per a això, s’han definit 
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amb precisió les zones i els usos admissibles, i s’han concretat paràmetres de com han de ser les edificacions 

i instal·lacions. 
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PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
Per realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les mesures proposades a la 

modificació puntual de les NNSS, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es proposa un 

PVA vinculat directament als objectius ambientals i als aspectes ambientalment rellevants detectats en 

l’avaluació ambiental, juntament amb l’emissió de diferents informes de verificació i seguiment. 

Es proposa realitzar un informe de seguiment cada 2 anys des del moment de l’aprovació definitiva de la 

modificació puntal. Aquest informe, realitzarà una valoració del nivell d’assoliment de les mesures previstes 

pel la modificació puntual, les seves possibles incidències sobre el medi, i el grau de compliment dels 

objectius ambientals. 

Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor de la modificació puntual, i hauran de trametre 

una còpia a l’òrgan ambiental (en aquest cas la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 

del Departament de Territori i Sostenibilitat) als efectes del seguiment previst al Capítol I del Títol III de la 

Llei 21/2013. 

A tals efectes, es proposa que l’informe bianual inclogui com a mínim els següents àmbits d’estudi: 

• Nombre d’activitats turístiques i de lleure preexistents que s’han adaptat a la regulació aprovada 

• Evolució natural dels espais i hàbitats fluvials 

• Nivell i tipus d’ocupació de les zones potencialment inundables 

• Evolució dels Hàbitats d’Interès Comunitari, especialment dels prioritaris, així com de les espècies 

protegides i amenaçades 

• Superfícies objecte de transformació en funció de la seva qualificació (rompudes) 

• Incendis forestals: causalitat 

• Evolució de l’erosió, moviments en massa o despreniments 
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SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
Que un dels objectius de la modificació de les NNSS en el SNU sigui el d’establir una regulació del SNU de 

protecció especial de manera que tingui la consideració de “Normativa específica de l’espai protegit” ja 

indica que aquest procés no és senzill. Es tracta d’un objectiu complex, que ha d’abastar múltiples 

disciplines més enllà de les que normalment es tracten a nivell d’una figura urbanística. I això representa 

una dificultat afegida per a l’equip redactor del pla. 

L’avaluació ambiental, fins al moment, ha servit per mostrar quins son els principals elements ambientals 

rellevants del municipi i on estan, i l’estudi d’alternatives ha fet aflorar quins poden ser els principals 

impactes o si més no, les problemàtiques que es poden derivar amb les diferents opcions. 

Amb l’acompanyament a la redacció del document urbanístic s’han anat fent recomanacions i aportacions 

per tal de millorar-lo des del punt de vista ambiental. Transversalment s’han anat introduint esmenes per 

protegir els elements ambientals i paisatgístics, a la normativa, a l’ordenació territorial, als criteris generals; 

s’han fet aportacions per protegir la connectivitat ecològica; i s’ha contribuït a fer una regulació d’usos 

especials en coordinació amb els objectius de preservació; s’han localitzat aquells àmbits que allotjaven 

elements rellevants de flora i fauna i que no estaven suficientment protegits, i se’ls ha incorporat a una clau 

específica de protecció d’elements. 

Un fet important ha estat donar encaix a les activitats turístiques existents així com les que puguin sorgir a 

la riba del riu. Era important no només això sinó que també establir unes directrius i objectius específics 

vigents per a aquestes implantacions, que tinguessin en compte les ordenacions territorials, però que a més 

a més incorporessin els criteris ambientals sorgits d’aquesta avaluació. 

S’ha estudiat la viabilitat del territori per acollir el PEU de serveis tècnics, una qüestió que havia quedat 

ajornada des de la seva tramitació, i el resultat ha estat que dintre del municipi l’emplaçament escollit es 

correspon amb la zona del municipi amb els valors ambientals relatius més baixos, i que per tant les 

afectacions seran les mínimes que es podrien donar al municipi. 

Queden qüestions a resoldre al voltant del risc d’inundabilitat, amb dispersió de models i disparitat de dades 

i afectacions potencials en funció de la font. Caldria l’organisme responsable en la matèria establís valors 

inequívocs de forma definitiva. 

 

Desembre de 2020 

Signat: Jordi Valero, enginyer tècnic forestal 
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