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1. Antecedents

Antecedents relatius a la tramitació de l�expedient

El Ple de l�ajuntament de Riba roja d�Ebre va aprovar l�inici de la present Modificació puntual
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Riba roja d�Ebre i del procediment d�avaluació
ambiental.

La Comissió Territorial d�Urbanisme de les Terres de l�Ebre, el 17 d�octubre de 2017, va emetre
informe sobre l�Avanç de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, el 18 de desembre de 2017, va emetre el
Document de referència per tal d�elaborar l�informe de sostenibilitat ambiental.

L�agència de Residus de Catalunya, el 19 de gener de 2018, va emetre informe tècnic de
valoració sobre el Pla d�ordenació urbanística municipal (POUM) de Riba roja d�Ebre.

D�acord amb aquests documents es va adequar el contingut d�aquesta modificació la qual va
ser aprovada inicialment pel Ple de l�Ajuntament de Riba roja d�Ebre el 29 de gener de 2021.

Posteriorment, es van rebre els informes sectorials corresponents següents:

- Direcció General de Prevenció, Extinció d�Incendis i Salvament (8/05/2021): informe
favorable.

- Departament de Cultura (26/03/2021): informe favorable condicionat a què es
completi la documentació relativa als jaciments arqueològics. El mateix departament
ha facilitat la localització i àrea de protecció dels jaciments, els quals han estat
incorporats.

- Al legacions de l�Associació Amics de R R (16/12/202). Es demana la revisió de la
nomenclatura utilitzada, la introducció dels llistats de forns d�oli de ginebre amb la
seva situació i l�ampliació de les fitxes. S�ha estimat parcialment pel fet que s�han
afegit els forns antics però no els de nova execució.

- Departament d�Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (27/04/2021): S�han
incorporat les prescripcions de l�informe.

- Agència de residus de Catalunya (24/02/2021): Informe favorable amb consideracions
les quals s�han tingut en compte. També s�ha incorporat al text que regula l�activitat de
tractament i gestió de residus i dipòsit de residus les prescripcions de l�autorització
ambiental de data 15/03/2012.

- Adif (2/03/2021): Favorable condicionat. S�ha estimat parcialment, donat que l�informe
sol licitava que es suprimís les zones de protecció del Patrimoni arquitectònic i
especialment l�edifici de viatgers d�Adif inclòs en l�inventari de la Direcció General del
Patrimoni Cultural i que tot plegat contravé l�informe de cultura.
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- Agència Catalana de l�Aigua (17/02/2021): informe amb aspectes que cal tenir en
compte. S�han incorporat les prescripcions. Pel que fa al redactat a incorporar a
l�article 14 �Edificacions, instal lacions i infraestructures en SNU� s�ha cregut
convenient incorpora ho l�article 137.3 �Regulació� del sistema hidrogràfic. En relació
amb la inundabilitat, la zona de regulació d�ús s�ha adequat a les prescripcions
demanades.

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (10/02/2021): S�han estimat i
incorporat les consideracions proposades en l�informe referents a la contaminació
acústica i lumínica.

- Direcció General de Turisme (4/03/2021): han emès unes observacions a tenir en
compte. Aquestes s�han introduït en el text. Respecte a les que feien referència al PDU
de les activitats de càmping, en detectar alguna errada, ara s�ha modificat per a
donar li compliment.

- Direcció General de Comerç (17/03/2021): Favorable amb consideracions a afegir.
s�han introduït les consideracions expressades en l�informe en els apartats que
corresponien.

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (3/03/2021): Conclou que l�àmbit de
l�actuació no s�inclou en cap espai d�interès geològic, que no inclou informació sobre
els riscos geològics i que no es considera necessària l�elaboració d�un estudi de riscos
geològics complementari.

- Diputació de Tarragona (23/04/2021): Informe favorable amb condicions les quals
s�han tingut en compte.

- Departament de Territori i sostenibilitat (4/03/2021). S�han incorporat els aspectes i
determinacions exposats en el Document d�abast i exposat en l�informe.

Es va actualitzar la documentació gràfica extreta de l�ICC, ja que inicialment els cartogràfics
estaven en coordenades UTM ED 50, que eren les utilitzades habitualment en l�inici de la
modificació. Les coordenades usades en aquest document són UTM 31N/ETRS89. També s�han
actualitzat els límits del terme municipal, d�acord amb documentació extreta de l�ICC.

No es van marcar en els plànols el sistema general de serveis tècnics corresponents a les línies
d�evacuació dels parcs eòlics que creuen el SNU en considerar que ja hi ha el PEU que el
desenvolupa, però sí que se�n fa referència en el present text normatiu.

Posteriorment, es van rebre els següents informes fora de termini:

- Secció de Seguretat Industrial, Energia, Activitats Radioactives i Extractives dels Serveis
Territorials a les Terres de l�Ebre del Departament d�Empresa i Coneixement (enviat el
23/06/2021) emet informe favorable.

En data 4/02/2021 es va sol licitar informe a la Regió d�emergències de les Terres de l�Ebre i
Protecció civil.
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Departament d�Acció climàtica, alimentació i Agenda Rural (29/06/2021) demana que es
sol liciti informe de Protecció civil en relació amb la compatibilitat per implantar nous
elements vulnerables amb gestió del risc, atès que l�emplaçament de noves construccions,
activitats o usos urbanístics sobre els terrenys situats aigües avall de la presa de Riba roja
suposarà incrementar ne la vulnerabilitat i justificar el compliment de l�informe a sol licitar.

En data 3/11/2021 la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va emetre
informe sobre la modificació puntual a l�efecte de l�informe urbanístic i territorial sobre la
proposta del Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional prevista a l�article 86 bis i a la
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d�agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de
22 de febrer, amb observacions, per tal que puguin ser considerades en l�acord d�aprovació
subsegüent. S�han inclòs totes les observacions i justificacions de l�informe esmentat.

Entre aquestes es demana la justificació de la incorporació dels articles del Pla especial
urbanístic per a la instal lació d�un centre de valorització i disposició de classe II
(2010/39663/E). En l�article Sistema general de serveis tècnics, clau 27 s�han copiat els articles
del pla especial i s�han incorporat les condicions dels informes dels diferents organismes.
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2. Objecte i Justificació de la modificació de les normes del sòl no urbanitzable

Antecedents i planejament vigent

Amb el decret 328/1992, de 14 de desembre, s�aprova el Pla d�espais d�interès natural (PEIN).
Riba roja d�Ebre té delimitat un espai d�interès natural.

El 7/05/1997 la Comissió d�Urbanisme de Tarragona va aprovar les Normes subsidiàries de
Riba roja d�Ebre.

El 8/07/2005 la Comissió d�Urbanisme de les Terres de l�Ebre va donar conformitat al Text
refós de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Riba roja d�Ebre. És el
planejament vigent al municipi.

El 2006 l�Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es signen zones d�especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s�aprova la proposta de llocs d�importància comunitària (LIC),
delimita una zona d�especial protecció al terme municipal de Riba roja d�Ebre.

EL 2009 en l�Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, s�aproven modificacions puntuals de la
delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000, les quals no afecten el terme municipal
de Riba roja d�Ebre.

El 16 de juliol de 2010 s�aprova definitivament el Catàleg del paisatge de les Terres de l�Ebre,
en el que la fitxa corresponen a Costers de l�Ebre s�avalua el paisatge de Riba roja d�Ebre i es
marquen les accions prioritàries a realitzar.

El 27 de juliol de 2010 s�aprova definitivament pel Consell Executiu el Pla territorial parcial de
les Terres de l�Ebre (PTPTE), el qual ordena el territori de la comarca de la Ribera d�Ebre, el Baix
Ebre, Terra Alta i Montsià.

El 10 de juny de 2021 la Comissió de Territori de Catalunya aprova el Pla director urbanístic de
les activitats de càmping (PDUAC).

Conveniència i oportunitat

Des de l�aprovació l�any 1997 de les Normes subsidiàries de Riba roja d�Ebre, s�han
desenvolupat altres normatives de rang superior que incideixen directament en el territori de
Riba roja d�Ebre, sobretot pel que fa al desenvolupament del sòl no urbanitzable.

L�evolució de les normes que afecten el sòl no urbanitzable ha estat la següent:

- Les NSP de Riba roja d�Ebre incorporen i delimiten els espais d�interès natural aprovats
l�any 1992 (PEIN).

Posteriorment al PEIN, l�any 2006, es va ampliar les zones protegides incorporant
Zones d�especial protecció per a les aus (ZEPA) i llocs d�importància comunitària (LIC),
ambdues zones també amb incidència en el territori del TM de Riba roja d�Ebre (Acord
GOV/112/2006, de 5 de setembre). La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestre, preveu la creació
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d�una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada
Natura 2000. Aquesta Directiva estableix que totes aquestes zones d�especial protecció
per les aus s�incorporin dins la xarxa Natura 2000.

- Per una altra banda, el Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre estableix les
determinacions que han de respectar i desenvolupar les actuacions territorials, en
especial les urbanístiques, les d�infraestructures de mobilitat i les derivades de les
polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. Aquestes
determinacions es detallen en les Normes d�ordenació territorial desplegades en el
mateix pla.

També, en la definició de les propostes del Pla territorial s�incorporen criteris específics
de valoració del paisatge, amb la finalitat de preservar lo. Les pautes d�actuació o
estratègies són les que s�estableixen en les Directrius del paisatge desenvolupades en
l�esmentat pla.

- I ara, han aprovat el Pla director urbanístic de les activitats de càmping, el qual incideix
en un dels usos a incorporar en el sòl no urbanitzable. Aquest PDU a part de regular les
activitats de càmping també incideix en la categoria de sòl on es poden dur a terme.

La incidència del Pla territorial fa que sigui convenient portar a terme la modificació de les
Normes subsidiàries de planejament de Riba roja d�Ebre, en l�àmbit del desenvolupament del
sòl no urbanitzable, regulant els usos i adaptant los a les Normes d�ordenació del territori del
Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre i a les Directrius del paisatge que en ell es
determinen.

Pel que fa a la zona definida com a xarxa Natura 2000, a l�haver introduït unes noves zones
d�especial protecció per a les aus (ZEPA) i llocs d�importància comunitària (LIC), no
contemplades en les actuals NSP de Riba roja d�Ebre, serà motiu suficient per adequar i
adaptar les esmentades normes a les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura
2000.

També en el Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre es contempla el sòl de protecció
especial que forma part del PEIN/xarxa Natura 2000. Segons la Disposició transitòria tercera,
es determinen uns usos admissibles o no admissibles en aquests espais mentre no es disposi
d�una regulació específica del sòl no urbanitzable de protecció especial (Disposició transitòria
tercera del PTPTE).

Algunes de les zones de les NSP que actualment són qualificats de xarxa Natura 2000 són
zones on es poden desenvolupar usos turístics i que d�acord amb la disposició esmentada és
un ús no admès si no hi ha una regulació específica.

És per això que en aquesta modificació de les NSP de Riba roja, corresponents al sòl no
urbanitzable, es vol disposar de la regulació específica 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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També amb la nova provació del PDU de les activitats de càmping s�ha restringit la implantació
de nous establiments de càmping, de les àrees d�acollida d�autocaravanes i dels aparcaments
de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda en els espais naturals protegits sectorialment, a
excepció de les àrees naturals d�acampada, que s�admeten dins d�aquests espais, i els
campaments juvenils

Objectius de la modificació puntual

L�objecte de la modificació és regular els usos i el desenvolupament de les actuacions
urbanístiques en el sòl no urbanitzable del terme municipal de Riba roja d�Ebre:

- Incorporant i complint les disposicions del Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre
definides en les Normes d�ordenació territorial.

- Incorporant i concretant els criteris específics de valoració del paisatge d�acord amb
Directrius del paisatge del PTPTE.

- Incorporant i complint les recomanacions, directrius i determinacions d�obligat
compliment del Pla director urbanístic de les activitats de càmping.

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, per tal que es
preservi la qualitat paisatgística i mediambiental de la zona.

- 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 PTPTE.

També, en compliment de l�article 15 del PDUAC les directrius d�obligat compliment del PDU
s�han de transposar en l�adaptació del planejament municipal, definir el model d�implantació
de les activitats de càmping i la correcta implantació de cada actuació concreta.

Suspensió de les llicències

D�acord amb l�article 73.2 de la Llei d�urbanisme l'aprovació inicial dels instruments de
planejament urbanístic obliga a l'administració competent a acordar les mesures establertes
en l�apartat 1 de l�esmentat article referent a la suspensió de la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències de parcel lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal lació o ampliació d'activitats o usos concrets i
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

L'art. 102 del Reglament d'urbanisme diu que mentre estigui suspesa la tramitació de
procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del que estableix l'art. 73.2 de la LU, es
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poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.

També, la LUC diu que els àmbits de suspensió de llicència s'han de referir a àmbits identificats
gràficament i que s'ha d'incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió
de llicències i de tramitació de procediments.
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3. Memòria informativa

3.1.INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ

La modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Riba roja d�Ebre ha estat
promoguda pel mateix Ajuntament de Riba roja d�Ebre.

3.2.ÀMBIT DE L�ACTUACIÓ

El sòl objecte de la present modificació puntual es situa dins l�àmbit del sòl no urbanitzable de
Riba roja d�Ebre i comprèn tot aquest tipus de sòl.

3.3.MARC JURÍDIC

El marc jurídic i urbanístic en què s�empara la modificació del Text Refós de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Riba roja d�Ebre és:

1. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic:

- L�article 96, sobre la modificació de les figures de planejament, estableix:

La modificació de qualsevol dels elements d�una figura del planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació,
amb les excepcions que s�estableixin per reglament i les particularitats
següents:

[...]

c) Les modificacions d�instruments de planejament urbanístic que
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l�ús
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja
establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els
articles 99 i 100.

[...]

- L�article 97, sobre la justificació de la modificació de les figures de planejament
urbanístic, disposa:

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents. [...]

El mateix article, en l�apartat 2, es determina un seguit de supòsits pels quals es
farà una valoració negativa de la proposta de modificació.

- L�article 99 estableix la documentació que s�ha d�incloure quan les modificacions
d�instruments de planejament urbanístic general comporten un increment de
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sostre edificable, de la densitat de l�ús residencial o de la intensitat dels usos, o la
transformació dels usos establerts anteriorment.

2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

- L�article 118 determina que les modificacions dels plans urbanístics han de
contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d�entre les
pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que
s'introdueixen.

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació.

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que
substitueixen les precedents.

[...]

- L�article 118.4,

Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la
documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En
tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de
plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que
tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la
legislació vigent.

3. Llei 6/2009, de 28 d�abril, d�avaluació ambiental de plans i programes

- En L�article 8 es determina aquells plans i programes sotmesos a avaluació
ambiental en funció d�una decisió prèvia d�avaluació ambiental, que d�acord amb
la modificació establerta per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, passa a anomenar se informe
ambiental estratègic.

- La Disposició Addicional Vuitena de la llei 16/2015, esmentada, relatiu a Regles
aplicables fins que la llei 6/2009 s�adapti a la llei de l�Estat 21/2013, estableix
determinacions relatives a l�aplicació de la Llei 6/2009, de 28 d�abril, d�avaluació
ambiental de plans i programes.

4. Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada

L�article 3 estableix els instruments d�ordenació territorial i urbanística que han
d�incloure estudis de mobilitat.
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A l�apartat 1 lletra b de l�esmentat article 3 s�estableix que aquest estudi serà
preceptiu pel que fa a les modificacions de planejament, quan es produeixi una nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.

5. Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de Riba roja d�Ebre

Punt 9.0.0

[...]

[...]

3.4.DESCRIPCIÓ DEL MEDI

Tal com s�ha exposat, el marc físic de l�àmbit de la modificació és el sòl no urbanitzable de
Riba roja d�Ebre. El terme municipal està situat a l�extrem nord de la comarca de la Ribera
d�Ebre. Es tracta d�un territori amb una topografia accidentada, travessada pel riu Ebre
amb els embassaments de Riba roja i la cua del de Flix. Les terres més planes i fèrtils són
les situades a la vora del riu i a la plataforma on s�assenta el nucli de població. També, a la
part nord del riu existeixen terres amb pendents suaus molt apropiades per a l�agricultura.

Els sistemes naturals existents dins l�àmbit d�actuació són els determinats per l�EIN i
Natura 2000, els embassaments de Riba roja i Flix, la Zona humida de Sebes i el Meandre
de Riba roja. També existeix una xarxa de barrancs de poca importància hidrològica, ja que
la seva conca és molt reduïda.
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3.5.SÍNTESIS DELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS

Els aspectes més importants segons la unitat del paisatge Costers de l�Ebre de la qual el
terme de Riba roja d�Ebre en forma part són els següents:

La major part del territori és forestal amb alguns conreus als fons de la vall, principalment
d�oliveres.

La vegetació natural predominant són les brolles calcícoles (Rosmarino Ericion), entre les
quals s�hi refugien un ampli ventall d�espècies que apareixen per la degradació de les
formacions arbòries i/o l�abandonament de conreus de secà. Les pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis) amb sotabosc de màquia o garriga.

Les planes es troben cobertes, per diversos tipus de conreus. La majoria es correspon a
fruiterars de secà, sobretot oliveres (Olea europaea), ametllers (Prunus dulcis) en indrets
elevats resguardats de les gelades.

Els jaciments que han estat identificats, en major o menor grau de conservació, la
necròpolis i hàbitat dels Castellons, la necròpolis i poblat iber de Santa Madrona, i els
assentaments ibers de Magalanya i Paladell.

L�embassament de Riba roja s�inicia a la dècada de 1950, a l�oest del municipi i va
significar una recuperació demogràfica d�aquest nucli de població que va arribar als 4.186
habitants l�any 1965 (el màxim històric havia sigut de 2.491 habitants el 1920). Al mateix
temps, aquest fet agreujà la dinàmica d�abandonament dels conreus d�olivera situats als
costers de majors pendents i/o més allunyats del nucli de població.

En els Valors del paisatge destaca l�ermita de Berrús que, ubicada a una zona coneguda
pel mateix nom al marge dret del riu Ebre, és un bon punt d�observació del riu, el Pantà de
Riba roja i tots els costers del marge esquerre i Sant Francesc i Santa Madrona

Entre els valors socials destaca l�activitat de pesca controlada que es desenvolupa
especialment a l�embassament de Riba roja i, en menor intensitat, en el tram de riu
comprès entre Riba roja d�Ebre i Flix.

Així mateix, hi ha àrees de lleure al voltant de les ermites de Santa Madrona i Santa
Magdalena de Berrús.

Hi ha rutes senyalitzades, per fer a peu o en bicicleta, utilitzades per la població local.

En relació amb els valors productius del paisatge, hi ha un desenvolupament incipient
d�activitats lúdic esportives vinculades als paisatges del riu Ebre, fet que ha de fer eclosió
amb el projecte de navegabilitat de l�Ebre o camí de l�Ebre i la revalorització dels espais
naturals existents, com el de Sebes o les illes del riu. Malgrat que es tracti d�un paisatge
creat artificialment, l�activitat pesquera i recreativa a l�embassament de Riba roja està
fortament desenvolupada i, en part, arrelada en aquest sector de l�Ebre.
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Principals rutes i punts d�observació

A l�eix del riu existeixen tres miradors que permeten contemplar en major detall els
paisatges propers a l�Ebre. Aquests miradors són els situats a l�Ermita de Santa Magdalena
de Berrús, al Calvari d�Ascó i al Castell Nou de Flix.

En relació amb les rutes motoritzades, es destaquen:

- La ruta d�Almatret fins al riu Ebre: fent un descens per una pista forestal que s�inicia
enmig de bosquines de pi blanc i finalitza amb les terrasses fluvials de l�Ebre ocupades
per conreus d�olivera.

- La de la Pobla de Massaluca a Riba roja d�Ebre, per la TV 7411, que permet contemplar
diversos paisatges de la part occidental dels Costers de l�Ebre: paisatge hidràulic de la
presa i embassament de Riba roja, el conjunt de fons que des de l�Altiplà de la Terra
Alta descendeixen vers el riu Ebre, estivacions meridionals dels tossals d�Almatret, així
com fragments del congost de Mequinensa.

- Des del coll de les Paumeres a Riba roja d�Ebre, pel Camí de les Modorres, transitant
per un dels fons característics del sector occidental dels Costers de l�Ebre on el barranc
desapareix sota les feixes d�olivera enmig d�uns vessants, antigament conreats i ara
ocupats per pinedes esclarissades de pi blanc.

A banda d�aquestes, s�ha identificat una ruta no motoritzada que permet contemplar i
gaudir dels paisatges: el GR 99, o camí de l�Ebre: des de Vinebre fins Riba roja d�Ebre,
resseguint el curs fluvial, permetent contemplar la variabilitat paisatgística d�aquest àmbit
territorial. Així doncs, es poden contemplar els camps d�oliveres marginals i secans
semidesèrtics de Riba roja d�Ebre.

Impactes i riscos

La presència d�alguns cultius abandonats està produint uns canvis en el paisatge de secà
tradicional i de tota l�arquitectura de pedra seca associada. Aquest fet provoca un
incrementant de la superfície dels terrenys forestals, la continuïtat entre ells incrementa el
risc d�incendis forestals. A més, aquest abandonament té relació amb la progressiva
jubilació de la població dedicada a la pagesia sense que hi hagi un relleu generacional.

El conjunt presenta un alt risc d�incendi forestal. El de Riba roja d�Ebre i la Pobla de
Massaluca, l�any 2005, va superar les 100 ha. El 2007 n�hi va haver un altre a Riba roja
d�Ebre.

Un altre dels impactes importants és el centre productor d�energia elèctrica i l�existència
de línies de molt alta tensió (380Kv) que creuen el municipi.

També cal destacar un impacte relacionat amb la degradació del nucli antic associat al
procés de despoblament.
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Fortaleses

El contrast que presenta el riu Ebre en un context semiàrid.

L�existència del riu i de l�embassament de Riba roja, que conté activitats de pesca
esportiva i navegació recreativa, poden potenciar ne l�ús lúdic i social per part d�una
població ebrenca i catalana.

La conservació i revalorització de la diversitat paisatgística i el patrimoni natural, històric i
cultural permet desenvolupar amb garanties activitats emmarcades dins l�activitat turística
respectuosa, tant d�activitats terrestres com fluvials.

Hi ha certs espais que són referents de l�imaginari col lectiu de llocs per al lleure. L�ermita
de Berrús, són elements visitats, tant en dates assenyalades com al llarg de l�any.

Oportunitats

El Pla d�Espais d�Interès Natural, ampliat amb els espais de la xarxa Natura 2000, haurien
de garantir la conservació dels principals espais naturals, fet que hauria de contribuir a la
millora del paisatge i el seu gaudi per part de la ciutadania.

Les Agendes 21 Locals, a través dels seus processos de participació ciutadana, són una
eina d�apropament i corresponsabilitat sobre el paisatge des de l�àmbit local.

L�existència del riu Ebre pot permetre un ús turístic, lúdic i social per part d�una població
catalana que demana més contacte amb la natura i els espais oberts. Això, juntament amb
la revalorització de la diversitat paisatgística i el patrimoni natural, històric i cultural hauria
de permetre el desenvolupament de l�activitat turística.



22

4. Normes urbanístiques existents en el sòl no urbanitzable: actual Text refós de
les NSP de planejament del municipi

6.0.0 NORMATIVA GENERAL SÒL NO URBANITZABLE

Article 90

La finalitat primordial del SNU és preservar la continuïtat de les condicions naturals del territori
contra l�impacte causat per les edificacions o altres actuacions i activitats.

Malgrat això i davant les creixents expectatives generades a partir de les possibilitats
turístiques dels embassaments de Riba roja i Flix, se�n regularan unes determinades condicions
d�ús.

Article 91

Carrers i camins al SNU

No poden obrir se nous camins, carrers, vies rurals o qualsevol classe de vial, fora dels
existents de fet o de dret llevat dels imprescindibles per a la utilització de les zones del SNU
amb regulació d�usos.

Les actuacions de l�administració Pública seran objecte d�un Pla Especial.

Article 92

Serà precisa llicència municipal per variar el traçat i els pendents o qualsevol altra
característica bàsica de la xarxa viaria. En tot cas, l�Ajuntament abans d�autoritzar ho tindrà en
compte l�impacte paisatgístic.

Article 93

Parcel lacions i Segregacions

Totes les parcel lacions, divisions i segregacions de terreny seran d�acord amb els articles 139,
140, 141 i correlatius del Text Refós del Decret 1/1990 (Legislació vigent a Catalunya en
Matèria Urbanística)

Article 94

Als efectes de l�article anterior les unitats mínimes de conreu són:

Per terrenys de regadiu 1,0 ha.

Per la resta 4,5 ha.

Per forestal 25,0 ha.
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segons els Decrets corresponents del Departament d�Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat.

Article 95

Construcció al SNU (excepte amb zones de regulació d�ús)

Totes les construccions en Sòl NU. precisaran llicència municipal que serà atorgada d�acord
amb els articles 128 i 127 del Text Refós del decret 1/1990 i l�article 44 del Reglament de
gestió i el 36 del Reglament de Plantejament.

Si l�ús és d�habitatge seran construccions unifamiliars aïllades sempre associades a explotació
agrària o ramadera, dins de les dimensions i usos regulats pel decret.

L�Ajuntament cuidarà les determinacions sobre prevenció de formació de nuclis de població
no previstos.

Per poder autoritzar la construcció d�habitatges unifamiliars aïllats en sòl no urbanitzable, la
finca corresponent haurà de tenir una superfície igual o superior a l�establerta com a unitat
mínima de conreu o forestal. (Punt 1.7 Acord CUT de 05.07.1997)

(Segons prescripció 2, acord CUTE 08.07.2005)

Article 96

Tota nova construcció haurà d�estar a 100 metres de qualsevol edificació preexistent.

Article 97

Construccions d�utilitat pública

Solament s�autoritzaran prèvia declaració d�utilitat pública i sempre seguint el que s�estableix
en els seus articles 45 i 44 del Reglament de Gestió Urbanística i correlatius del Text Refós
(Decret 1/1990).

Article 98

Activitats extractives

Abans de procedir a la concessió de llicències per a l�extracció a cel obert dels recursos del
subsol hauran de tenir se en compte els perjudicis paisatgístics i agrícoles.

En tot cas, en funció de la localització en què se situen, s�hauran de preveure al Projecte les
mesures pertinents per al tractament final del terreny una vegada finalitzada l�explotació,
tendents a esmorteir l�alteració física del relleu, preveient plans de reompliment i de
repoblament arbori, vegetal, etc.

El compromís de retornar les condicions naturals , una vegada finalitzada l�activitat d�extracció,
serà formalitzat en el moment de la concessió mitjançant aval bancari o altra garantia registral
que, en cada cas, l�administració cregui oportuna.
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L�autorització d�activitats extractives en sòl no urbanitzable requerirà la prèvia presentació
d�un programa de restauració informat favorablement pel Departament de Medi Ambient de
la Generalitat. (Punt 1.9, acord CUT de 05.07.1997)

(Segons prescripció 3, acord CUTE 08.07.2005)

Article 99 Construccions agropecuàries

totes les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries s�hauran d�instal lar
preferentment sobre sòls d�escàs valor agrícola.

L�exterior s�arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en rengle paral lelament a la
façana i els paraments de l�edificació s�arrebossaran o acabaran sense admetre�s l�obra de
fàbrica de totxana vista o d�altres acabats deficients.

Article 100

D�igual manera hauran de separar se de totes les partions una distància igual a la seva alçada, i
de la vista pública d�accés, un mínim de 5 metres.

Article101

Serà d�aplicació el règim específic per a instal lacions porcines i avícoles.

Article 102

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

Article 103

per mandat del Decret 791/79 les distàncies de les granges porcines no seran inferiors als 100
metres de la carretera i no a menys de 25 m de qualsevol via pública o camí havent d�estar
envoltades d�una tanca que les aïlli suficientment.

El Decret 2062/68 i l�ordre de 20/3/69 indiquen les corresponents a les granges avícoles.

Article 104

Per a la resta de les explotacions agropecuàries serà d�aplicació la legislació sanitària
específica.

Article 105

Condició paisatgística

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

Article 106

Es defineixen quatre tipus de SNU.:

a) Sense regulació especifica, a la que seran aplicables els articles precedents;

b) De protecció de monuments;

c) De protecció d�elements naturals;

d) Amb regulació d�ús lligat amb l�aprofitament turístic, esportiu i de lleure dels espais naturals
a la vora del riu.

6.1.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DE MONUMENTS.

Article 107

SNU de protecció d�edificis d�interès

A les àrees específicament grafiades als plànols no es permetrà cap tipus de construcció ni
actuació llevat de les directament relacionades amb la conservació, manteniment o millora
que, no obstant això, hauran de rebre el vistiplau de la Comissió Tècnica del Patrimoni
Cultural.

6.2.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ D�ELEMENTS NATURALS

Article 108

SNU de protecció d�elements naturals

Tot i que ja existeix el Pla d�interès Natural (PEIN), aquestes Normes Subsidiàries el recullen i
amplien la protecció d�elements naturals a la petita zona d�aiguamolls situada a l�est de la
població, a la part sud de la corba del riu, i una petita porció a la ribera contraria.

Article 109

La zona delimitada per PEIN estarà sotmesa a la regulació establerta en aquell.

La delimitació definitiva de l�àmbit inclòs al PEIN i el seu règim detallat seran els que estableixi
el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge que es formuli d�acord amb el que
disposa d�article 8.5 del decret 321/1992, de 14 de desembre. (Punt 1.10, acord CUT de
07.05.1997)

(Segons prescripció 4, acord CUTE 08.05.2005)
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Article 110

A la zona d�aiguamolls, donat el seu caràcter d�inundació, no és permès cap tipus de
construcció. Les activitats permeses no posaran en perill ni alteraran el caire de reserva natural
d�ocells i altres animals.

6.3.0 SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D�ÚS

Article 111

Usos

Es determinen els següents usos:

a) Lleure i pesca lliures

Aquest ús correspon a una utilització pública dels espais, on tothom suposa el lliure
accés. Les construccions són molt senzilles: zones de pícnic, llocs de pesca, etc.

Es permet també, la instal lació de construccions no permanents, i que deuran gaudir
de concessió municipal, per períodes sempre inferiors a 10 anys.

b) Càmping

Regulat per la seva normativa específica. Les construccions permeses són les habituals
d�aquest ús: recepció, magatzem, lavabos, bar restaurant, etc.

Les instal lacions seran les pròpies de la categoria triada. Els elements externs com
tanques, enllumenat, etc. seran els mínims imprescindibles.

c) Pesca amb embarcadors i petites construccions

Es tracta d�un ús molt arrelat entre la població forastera, especialment alemanys.
L�organització d�estades per a gaudir de la pesca del silur (espècie centreeuropea
adaptada) requereix unes infraestructures mínimes com a edificacions d�usos diversos
(recepció, magatzems, etc.) i embarcadors.

També es permeten per aquest ús l�existència de petites construccions (sempre
inferiors a 50 m2), per a l�ús com habitatge no permanent.

Només es permetrà l�habitatge permanent necessari per al control vigilància i
manteniment de les instal lacions.

d) Embarcadors turístics

Per activitats de passeig a poca velocitat (10 Km/h). Es requereixen unes
infraestructures mínimes edificatòries per a ús de magatzem, recepció, bar
restaurant, etc.

e) Embarcadors esportius
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Igual que l�anterior, per a practicar esports nàutics a motor (forabords, esquí nàutic,
etc.).

f) Altres usos de lleure

També es preveuen a la vora del riu, altres activitats de lleure lligades a la zona. Així
hom pot preveure les instal lacions de lloguer de tot tipus de vehicles o embarcacions
per passejar hi: canoes, embarcacions a rems, a pedals, a vela, a motor, bicicletes,
cavalls, motocicletes, tot terreny, etc.

També, es preveuen altres activitats com són els usos de bar o restaurant.

Article 112

Zones

S�estableixen tres zones, totes elles a la vora del riu Ebre, que tot i ser Sòl No Urbanitzable,
estan definides com a regulació d�usos que permet unes certes activitats a les mateixes.

Les activitats que a continuació es descriuran, estan totes elles lligades a l�aprofitament del riu
o embassament en les vessants: turística, esportiva o de lleure. Dins aquestes zones
s�estableixen subzones en funció dels usos.

L�objectiu és sempre l�autorització d�uns usos compatibles amb el manteniment dels espais en
el seu estat original o el més proper possible.

Hom pretén assignar a l�embassament de Riba roja, els usos més tranquils i reposats,
concentrant a les zones properes al casc altres activitats més sorolloses.

Zona 1: Embassament de Riba roja, ribera dreta, entre barranc de St. Francesc i presa.

Subzona 1.1 Usos permesos: lleure i pesca lliures (tipus a).

Subzona 1.2 Usos permesos: càmping (tipus b), pesca amb embarcadors i petites
construccions (tipus c), embarcadors turístics (tipus d), altres usos de lleure
(tipus f).

Zona 2 Embassament de Flix, ribera dreta, al voltant del pas de barca i l�estació de
Renfe. Es tracta d�una zona molt estreta, però de forta dinàmica i molt propera
al nucli de població al que s�arriba caminant. És una zona ja utilitzada com a
base nàutica i on s�ha efectuat diversos esdeveniments esportius.

Usos permesos: tipus a), d), e) i f) sense delimitació específica.

Zona 3 Embassament de Flix, ribera esquerra, a banda i banda del nou port en
construcció. És una zona amb moltes expectatives d�una certa utilització lligada
al riu. Hom pot preveure algun embarcador, zones de lloguer de vehicles per a
passejar, hípica, bar restaurants, lleure en general, etc.

Usos permesos: a), b), d), e) i f)
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Article 113

Construccions i alteracions del medi natural

Les alteracions del medi natural seran les mínimes imprescindibles per a gaudir dels usos
permesos. Les possibles eliminacions d�elements vegetals es compensarà amb plantacions
equivalents. En cap cas es permetrà l�ús d�habitatge permanent, llevat de l�estipulat a l�article
127 del DL 1/1990 (Refosa), en funció de les unitats mínimes de conreu.

Qualsevol construcció tindrà una alçària màxima de 4,0 m no permetent se més que planta
baixa. Essent l�ocupació màxima del 5% i sempre amb un màxim de 350 m2.

Elements comuns a totes les zones

Es permetran petites construccions com a llars de foc, taules de bancs, lavabos i petits
magatzems. També, es permet alguna construcció no permanent per a ús de bar o restaurant,
que tindran una concessió d�instal lació no superior a 10 anys.

Ús b) Càmping

Són admissibles les construccions permeses a la normativa específica. Es reintegrarà i, en
determinats casos, s�augmentarà la massa vegetal existent.

Ús c) Pesca amb embarcadors

Són permeses petites edificacions residencials per a ús no permanent, així com magatzems i
petits locals. També es permeten embarcadors i construccions auxiliars.

Ús d), e) i f)

Es permeten les construccions generals descrites, així com les precises per a l�activitat a
desenvolupar.

L�establiment de qualsevol activitat comportarà per part del sol licitant l�obligatorietat de
disposar d�un accés públic al riu o embassament cada 250 m com a màxim. Això significa que
no es podran privatitzar faixes contigües al riu superiors a aquesta distància.

7.0.0 PROTECCIÓ GENERAL D�EDIFICIS, PAISATGES, PARATGES, CONJUNTS I ELEMENTS A
CONSERVAR

CATÀLEG

MEDI AMBIENT

[...]

Article 122

Com a protecció especial d�edificis, paisatges, paratges, medi ambient, conjunts i elements a
conservar es relaciona el següent catàleg:
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CATÀLEG

C 1 Casc històric

E 1. Església parroquial

E 2. Ermita de santa Madrona

E 3. Ermita de Berrús

E 4. Ajuntament

E 5. Castell

E 6. Can Mauricio

E 7. Torre la Garita

E 8 Porxo (pertxi)

E 9. Portal del carrer de la Palla

E 10. Can Fantxico

E 11. Casa de l�Escola

E 12. Casa Princés

E 13. Pou de Manolo

P 1 Roca de la Pena

P 2. Marges del riu

[...]
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5. Memòria justificativa

5.1.ALTERNATIVES AL NOU PLANEJAMENT

Les Normes Subsidiàries actuals regulen unes zones del SNU destinades al creixement
turístic del municipi i lligades a les propietats ambientals que té l�embassament de Riba
roja i de Flix. Aquest tipus d�activitats estan lligades principalment a la pesca, al lloguer
d�embarcacions d�esbarjo, berenadors... i s�ha demostrat que són del tot factibles i
sostenibles.

L�Alternativa 0 seria no regular res i deixa ho com a sòl no urbanitzable. Això significaria
que alguns dels usos que actualment hi ha i que es van implantar en la zona quan encara
no era xarxa Natura 2000 ni zona EIN restarien fora d�ordenació o amb volum
disconforme, segons el cas, i quedarien sense regular ne l�ús, les activitats i les
construccions existents en aquestes zones. Entre aquestes activitats es troben Badia
Tucana, empresa destinada al lloguer d�embarcacions per a navegar i pernoctar en la presa
de Riba roja; Welscamp Riba roja Pesca, empresa destinada al turisme de pesca amb
pernoctació, i el càmping Pinyer. També hi ha diferents punts destinats a la pesca,
berenadors, club nàutic...

En l�actualitat, aquestes activitats representen una important font d�ingressos i
turísticament són les més rellevants que hi ha al municipi. Deixar el municipi sense aquests
tipus de turisme i aquests tipus d�empreses representaria una pèrdua de projecció
turística, ja que un dels principals atractius i que el diferencia de la resta de municipis de
Catalunya és l�embassament i el seu hàbitat.

L�alternativa 1 seria regular solament les finques on ara hi ha aquest tipus d�activitat,
tanmateix crec que seria afavorir les en vers la resta de veïns situats en unes
característiques similars.

L�alternativa 2 seria regular tots aquests espais que es creuen de característiques similars,
però sense posar en perill els valors pels quals tenen una protecció especial, ni la funció de
connectivitat que ha de tenir el lloc. Per la seva regulació caldrà, en cada cas, la redacció
d�un Pla especial en els sectors amb regulació d�usos situats en la zona de xarxa Natura
2000. En la resta de zones amb regulació d�usos el pla especial serà preceptiu d�acord amb
l�establert a la Llei d�urbanisme vigent.

Per la regulació d�aquests espais es tindran en compte el PTPTE i el PDUAC, ja que d�acord
amb les seves directrius i normes en determina la situació d�alguns usos respecte al tipus
de sòl. També cal dir que segons el PDUAC el planejament general s�ha d�adaptar a les
seves directrius que són d�obligat compliment.

Aquesta última alternativa, la 2, seria la proposada per aquesta modificació de les NSP.
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5.2.JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES DEL SNU PER A L�ADAPTACIÓ AL
PTPTE DE L�ALTERNATIVA

5.2.1. NORMATIVA GENERAL DEL SÒL NO URBANITZABLE

Les Disposicions de caràcter general del Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre
estableix en l�article 1.4 la seva finalitat. El Pla territorial té per finalitat ordenar el
territori per tal de garantir el benestar de la població actual i futura. Per això estipula
les pautes espacials per a un desenvolupament del territori que contribueixi a la
generació de riquesa, a partir de l�aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del
territori i del desvetllament del potencial endogen d�aquest. També determina que la
distribució d�usos i la disposició de les xarxes d�infraestructures en el territori han
d�afavorir una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l�àmbit i en
el conjunt de Catalunya. Que els ciutadans, amb independència del lloc de residència,
disposin d�unes condicions raonablement equiparables en l�accés a la renda i els
serveis. Que el desenvolupament sigui sostenible.

L�article 1.16 de Pla parcial de les Terres de l�Ebre estableix que les determinacions
detallades en les Normes d�ordenació territorial i en les Directrius del paisatge del Pla
són d�aplicació directa en l�àmbit del sòl no urbanitzable.

El PTPTE, l�article 1.6, concreta el tipus d�àrees que conformen els espais oberts i que
es superposen a les qualificacions del sòl establertes en el planejament urbanístic. En
el sòl no urbanitzable les àrees segons el Pla són: sòl de protecció especial, sòl de
protecció territorial i sòl de protecció preventiva.

L�article 2.1.2 del PTPTE diu que el sistema d�espais oberts ha de ser preservat de la
urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar ne negativament els
valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals, els agraris,
sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i
condicions que les normes estableixen.

Tal com s�ha exposat, actualment en una petita part del sòl no urbanitzable,
concretament en la zona anomenada SNU amb Regulació d�usos segons les pressents
normes, hi han instal lats equipaments turístics lligats al turisme fluvial els quals es
varen establir d�acord amb les NSP existents durant els anys 90, quan la zona no era
qualificada de xarxa Natura 2000 ni EIN i que segons l�antic Pla territorial parcial de les
Terres de l�Ebre, aprovat el maig de 2001, el sòl era qualificat de Sòl no urbanitzable
de Protecció preventiva, Conreus de secà i erms. D�acord amb aquesta Regulació
d�usos establerta en les NSP de Riba roja es van establir uns equipaments destinats al
lloguer d�embarcacions tipus creuer amb pernoctació, equipaments destinats a
campaments per a la pesca del silur, uns càmpings, berenadors, tots aquests situats en
la zona actualment inclosa en xarxa Natura 2000. També, en les zones considerades de
protecció especial, segons el Pla territorial actual, es troben embarcadors i zones per a
pescadors, un club nàutic, un altre equipament destinat a campaments per a la pesca
del silur i un antic dipòsit de graves sobrants del dragat del riu.
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Cal tenir present que, com s�ha exposat, aquests usos eren existents en el moment en
què 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.

És pel que s�ha exposat que, encara que aquests espais estiguin qualificats de sòl de
protecció especial i protegits per la normativa del PEIN i xarxa Natura 2000, es vol
continuar regulant els usos en aquestes zones de forma diferenciada de la resta del sòl
no urbanitzable, però complint el que determina la normativa sectorial per la qual es
va protegir el sòl.

També, en el tipus de sòl de protecció especial, actualment mitjançant un pla especial,
es van qualificar uns terrenys com a Sistema general de serveis tècnics per poder
ubicar hi un centre de valorització i dipòsit de residus del tipus II. Posteriorment amb
uns altres PEU es van qualificar uns altres sòls de les línies d�evacuació dels parcs eòlics
de la Terra Alta i dels parcs eòlics de la Terra Alta, Ribera, Segrià i les Garrigues.

D�acord amb l�explicat, es proposa la modificació dels articles que regulen el sòl no
urbanitzable de forma que també esdevingui ser la regulació específica que determini
els usos i instal lacions permeses al sòl no urbanitzable de protecció especial i que
forma part del PEIN/xarxa Natura 2000 establerta a la disposició transitòria tercera del
PTPTE.

5.2.2. SISTEMA D�INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

l�article 4.2 del PTPTE inclou determinacions per al sistema d�infraestructures de
mobilitat amb la finalitat d�assegurar la connectivitat, l�accessibilitat als usos del sòl,
completar les xarxes bàsiques...

El PTPTE en el terme municipal de Riba roja d�Ebre preveu, de forma esquemàtica, el
nou traçat d�una via estructurant secundària, actualment en estudi, que connecta
Riba roja amb Almatret i La Granja d�Escarp. També compren el condicionament de la
xarxa viària que va de Riba roja a la Fatarella, per assolir un nivell de qualitat adequat
de les condicions de seguretat i confort dels usuaris, millorant el traçat i el ferm.

Pel que fa a la xarxa ferroviària contempla el condicionament de la línia convencional i
el manteniment de l�estació.

En el Pla territorial l�article 4.8 estableix que en el planejament urbanístic municipal
s�ha de tenir en compte l�inventari de camins i establir ne les mesures de protecció i de
gestió oportunes. Són objecte d�especial protecció i ,per tant, s�han de conservar els
elements que integren les xarxes de camins públics, els camins ramaders, de titularitat
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de la Generalitat de Catalunya, i els camins i vies rurals, antics camins rals, que són de
titularitat municipal.

5.2.3. REGULACIÓ GENERAL D�USOS EN SÒL NO URBANITZABLE

En les presents Normes Subsidiàries només es contemplen usos en el sòl amb
Regulació d�usos, havent hi una manca de definició de les edificacions i instal lacions
que són compatibles en el sòl no urbanitzable.

L�article 2.5 del PTPTE considera com a factors favorables per a l�autorització
d�edificacions, instal lacions i infraestructures en els espais oberts (sòl no
urbanitzable), els que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic, i que siguin
d�interès públic.

Defineix com a edificacions i instal lacions que aporten qualitat al medi natural, agrari i
paisatgístic (anomenades del tipus A), les associades a la gestió i millora del territori
rural, i que corresponen a les pròpies de l�agricultura a cel obert, la ramaderia i la
silvicultura extensives, el turisme rural (en especial i preferentment l�agroturisme), les
destinades a la protecció i valoració del medi natural. També estan incloses les
activitats agràries intensives o determinades activitats complementàries a l�agricultura
que formen part de l�explotació a cel obert d�una finca molt més gran que l�espai que
ocupen i contribueixen a la viabilitat del conjunt de l�activitat agrària que manté la
qualitat de la finca.

Són d�interès públic, segons el Pla territorial, les infraestructures i equipaments
d�interès públic que han de situar se en el medi rural, entre les que distingeix: les
infraestructures lineals, els elements d�infraestructures i els elements d�equipament
públic que la legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable, com cementiris,
establiments penitenciaris i d�altres.

Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable
que comportin canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser
admeses en sòl de protecció especial amb caràcter excepcional, sempre que encaixin
en la descripció de les implantacions del tipus A, anteriorment exposada, i que siguin
compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat del sòl que ha motivat el règim
de protecció establerta en el Pla territorial, i que no hi hagi una alternativa raonable de
localització en sòl de protecció preventiva o que aquesta sigui ambientalment
desfavorable.

L�article 2.20 del Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre també estableix mesures
adreçades al manteniment de la població rural en el territori. Per contribuir el Pla
territorial proposa la redacció de plans especials i l�adopció de mesures per promoure,
entre altres, l�establiment i desenvolupament d�activitats de suport al sector primari,
especialment la producció artesanal i la transformació agroindustrial de qualitat i alt
valor afegit, i l�activitat terciària, especialment lligada a l�ecoturisme, observació
d�ocells, l�agroturisme, el cicloturisme, el turisme cultural, el turisme gastronòmic, el
senderisme, la caça, la pesca, els esports d�aventura i els serveis d�oci.



34

El Text refós de la Llei d�urbanisme, en l�article 47, defineix les activitats i equipaments
d�interès públic que es poden emplaçar en el sòl no urbanitzable.

També el PDU de les activitats de càmping regula i determina quines activitats es
poden emplaçar en el SNU

Prenen com a base el Pla territorial, la Llei d�urbanisme i el PDUAC en la present
modificació de les NSP es descriuran les edificacions i usos admissibles.

5.2.4. SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D�ÚS

L�article 2.17 del PTTE, estableix que mitjançant plans directors o especials urbanístics
i plans d�ordenació urbanística municipal es poden establir altres regulacions
específiques referides a determinades àrees o indrets en atenció a les característiques
peculiars d�aquests, sempre que siguin coherents amb la regulació que amb caràcter
general estableix el Pla territorial per als diversos tipus d�espais oberts.

5.2.5. MESURES ADREÇADES AL MANTENIMENT DE LA POBLACIÓ RURAL AL
TERRITORI

1. L�article 2.20 del mateix Pla territorial, referent a les mesures adreçades al
manteniment de la població rural en el territori, assenyala que a més de les propostes
que fa respecte del sistema d�assentaments, per contribuir al manteniment de la
població rural en el territori, el Pla territorial proposa la redacció de plans especials i
l�adopció de mesures per promoure:

L�adaptació de la producció agrària a les noves condicions prevalents per raó
de rendibilitat.

L�establiment i desenvolupament d�activitats de suport al sector primari,
especialment la producció artesanal i la transformació agroindustrial de
qualitat i alt valor afegit, i l�activitat terciària, especialment la lligada a
l�ecoturisme, l�observació d�ocells, l�agroturisme, el cicloturisme, el turisme
cultural, el turisme gastronòmic, el senderisme, la caça, la pesca, els esports
d�aventura i els serveis d�oci.

2. En el terme municipal de Riba roja hi ha una gran tradició a la pesca i a dur a
terme activitats turístiques i esportives lligades al riu. Aquestes activitats ja existents
des dels anys 90 del segle passat i, arrelades en unes zones determinades a la vora del
riu, han esdevingut un dels motors econòmics de la població.

També, a causa de la configuració dels marges del riu, tant en la zona de
l�embassament com en la part més baixa, és a dir, la zona des de la presa fins al nucli
de població, només es poden desenvolupar activitats lligades al riu en uns determinats
espais. Són aquests terrenys els que des de la configuració de les presents Normes
subsidiàries es van marcar com a sòl no urbanitzable amb regulació d�usos.
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5.3.JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES DEL SNU PER A L�ADAPTACIÓ AL
PEIN/XARXA NATURA 2000 DE L�ALTERNATIVA

L�objecte de la modificació és el que s�estableix en el primer article del Decret
328/1992:

1.1 El present Pla d'espais d'interès natural té com a objecte [...] la delimitació i
l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels
espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar,
d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics
i recreatius que posseeixen.

1.2 En el marc del Pla d'espais d'interès natural [...] es potenciaran, congruentment
amb les finalitats de conservació expressades al punt anterior, els usos i les
activitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, d'aqüicultura, de pesca, i
de turisme rural, principals fonts de vida de la majoria d'habitants dels municipis
que hi són inclosos, s'impulsarà el desenvolupament dels territoris de la zona per
tal d'evitar el despoblament rural, i es promouran les activitats descontaminants
del medi. A aquests efectes, es prendran les mesures oportunes per assegurar el
manteniment d'aquestes activitats tradicionals en les seves condicions actuals i de
forma compatible amb la protecció dels espais inclosos al Pla.

En el seu Annex I, Llista d'espais d'interès natural, el Decret 328/1992 inclou l'espai de
Riba roja. En l�annex IV del PEIN, Espais de la fauna estrictament protegits, entre els
quals es troba la Margaritiphera auricularia a Riba roja.

En el punt 4 Programa de desenvolupament del PEIN, trobem les actuacions de
caràcter particular consistents en la creació de l�interior de l�espai:

4.3.6 Creació a l'interior de l'espai d'àrees forestals recreatives. S'ha de promoure,
directament o mitjançant ajuts, la creació d'àrees forestals recreatives en els
espais següents:

[...] Riba roja [...]

4.3.10 Impulsió amb caràcter prioritari de projectes d'ordenació i de plans tècnics
de gestió i millora forestal (article 47 de la Llei 6/1988):

[...] Riba roja [...]

5.4.JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES DEL SNU PER A L�ADAPTACIÓ AL
PDUAC

5.4.1. SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D�ÚS

Com s�ha exposat anteriorment aquest tipus de sòl està situat en sòl de protecció
especial. Una part d�aquesta zona està afectada pel PEIN i per la Xarxa natura 2000.

El PDUAC en l�article 22, punt 3, Disposicions generals pel planejament municipal, diu:

3. Cal que el planejament urbanístic municipal, d�acord amb el model econòmic
i d�usos turístics definit pel municipi:
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a) Identifiqui aquells sòls en els quals l�ús de càmping, encaixi
adequadament amb les característiques de l�entorn natural i el
paisatge tot donant compliment a les determinacions i criteris del
planejament territorial, a les determinacions del PDU a escala
territorial i a la resta de criteris comuns i específics regulats per
cadascuna de les activitats de càmping a escala territorial, local i de
projecte.

b) Concreti els paràmetres urbanístics que han de complir cadascuna de
les activitats de càmping en relació al seu emplaçament.

L�article 23, Criteris per a l�anàlisi territorial i concreció de les zones del PDUAC diu:

En desplegament de l�apartat a) de l�article 22.3, l�adaptació del planejament
general municipal al PDU cal que prengui en consideració, valori i concreti
detalladament, els següents factors:

a) La definició del model econòmic, social i d�usos turístics pel municipi.

b) Els criteris de planejament territorial i les determinacions i directrius
que el planejament territorial disposa per l�escala local

c) L�adaptació a les categories del sòl en els espais oberts

d) Els elements, valors i funcions d�escala territorial i d�escala local

e) Els valors i funcions dels elements que conformen el seu territori tant
paisatgístiques com ambientals.

f) Els criteris d�intervenció en sòls amb valors naturals protegits

g) El model d'ocupació del sòl

h) Les relacions de veïnatge entre activitats de càmping i amb altres
activitats en els espais oberts

i) L�accessibilitat des de la xarxa viària i de transports i als serveis
urbanístics bàsics

j) Les disposicions de caràcter sectorial, els riscos i les servituds.

5.4.2. ANÀLISIS DE LES TIPOLOGIES D�ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I SECTOR
ECONÒMIC DE LA POBLACIÓ

1. L�article 24 del PDUAC estableix:

1. Cal que en l�adaptació del planejament municipal a aquest PDU, es justifiqui
el model d�implantació de les activitats de càmping i s�analitzi com a mínim el
següent:
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a) les tipologies d�allotjaments turístics

b) la seva proporció en funció dels llocs de treball directes i indirectes
que generen

c) la relació amb la població del sistema urbà on s�integra

2. A partir d�aquest model, caldrà dimensionar la capacitat d�acollida per a
nous establiments de càmping en sòl no urbanitzable i urbà i el model de
negoci dels nous establiments en relació a la seva posició territorial atenent a
les dimensions, densitat, tipologia d�allotjaments i els serveis associats; i perla
resta d�activitats de càmping regulades en aquest PDU.

2. Referent a les tipologies d�allotjaments turístics existents en el terme
municipal de Riba roja d�Ebre segons el llistat d�empreses i establiments turístics del
Departament d�Empresa i Treball actualment (actualització 29/12/2021), aquestes són
els següents:

- 1 pensió o hostal de 42 places amb 25 habitacions situat al sòl urbà

- 4 habitatges d�ús turístic en sòl urbà

- 1 càmping de 65 u. d�acampada amb una capacitat de 195 u, situat en sòl
no urbanitzable, en la xarxa Natura 2000.

- No consta cap establiments de turisme rural a Riba roja d�Ebre

- No consta cap apartament turístic a la Ribera d�Ebre

3. Segons les dades extretes de l�IDESCAT tenim:

Població (2021) 1.117 habitants

Superfície (km²) 99,14

Densitat (hab./km²) 11,3
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Dades estretes de l�IDESCAT 2021

Vist les dades d�afiliació a la seguretat social es comprova la importància que té el
sector de serveis en l�economia del municipi de Riba roja d�Ebre, ja que la indústria, la
construcció i agricultura sols representa un 29,8 % de la població activa.

Hi ha una dotzena d�empreses relacionades directament amb el turisme a Riba roja
d�Ebre i 6 d�aquestes tenen relació directa amb el turisme basat en les activitats
nàutiques, la pesca, lloguer d�embarcacions, venda d�equipaments nàutics i
embarcacions, reparacions d�embarcacions...

4. També podem observar en el llistat d�empreses turístiques del Departament
d�Empresa i Treball, que en la zona n�hi ha molt poques amb capacitat de pernoctació,
pel potencial que té el pantà de Riba roja i les activitats que es poden desenvolupar.

D�aquestes empreses 5 es situen en el nucli urbà i 1, el càmping, es situa en la zona de
protecció especial que forma part de la xarxa Natura 2000.

5. Superfície agrícola utilitzada

Dades estretes de l�IDESCAT

En aquest quadre podem observar les hectàrees de terres cultivades, les quals
representen el 13,45% de la superfície del terme. Aquest tant per cent tan petit bona
part ve causat pel fort pendent que té el territori, fet que dificulta el seu cultiu.
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6. Tots aquests paràmetres ens porten a la conclusió que el sector serveis és molt
important per l�economia de Riba roja d�Ebre, que en aquest sector estan incloses les
activitats relacionades amb el turisme, amb la pesca, les embarcacions i, en general,
amb el riu.

Que l�agricultura, la indústria i la construcció són sectors de poc pes en l�economia de
la població.

5.4.3. JUSTIFICACIÓ DELS USOS ESTABLERTS EN DEL PDUAC EN EL SNU

1. Article 26 del PDUAC, Adaptació a les categories del sòl en els espais oberts

1. Per tal de mantenir i preservar l�estructura paisatgística i funcional dels
espais oberts i afavorir la diversitat, cal respectar les categories establertes pel
planejament territorial: sòls de protecció preventiva, sòls de protecció
territorial i sòls de protecció especial. En aquest sentit, el model d�implantació
de les activitats de càmping en el territori ha de ser progressivament més
restrictiu quant a dispersió d�activitats, consum de sòl i intensitat d�ús dels
establiments admesos, quant més elevada sigui la categoria de protecció del
sòl.

2. Per donar compliment a allò establert en l�apartat anterior, en aquells
municipis en que els espais oberts es trobin en més d�una categoria, es
prioritzarà la localització de les activitats de càmping en els sòls de protecció
preventiva o en el seu defecte en sòls de protecció territorial evitant la seva
localització en sòls de protecció especial.

3. S�exceptuen de l�apartat anterior aquells municipis amb baixa proporció de
sòl de protecció preventiva on aquest no té capacitat per acollir tots els usos
necessaris i com a conseqüència es fa imprescindible la implantació d�activitats
de càmping en altres categories de sòl.

4. Els planejaments urbanístics generals en la seva adaptació a aquest
document han de justificar aquesta priorització i valorar la en les alternatives
per a la regulació dels àmbits amb capacitat d�acollida de les activitats de
càmping

Respecte a Riba roja cal dir que tot i que el terme té 2 tipus de sòl, el preventiu i
l�especial, els terrenys que envolten l�embassament de Riba roja i el riu es troben
íntegrament dins del sòl de protecció especial a partir de l�any 2006, amb la
incorporació de més espais protegits (Natura 2000). Abans d�aquesta incorporació
l�any 2006, part de la riba sud de l�embassament no estava protegida, perquè no
estava inclosa dins la zona d�EIN. És en aquesta zona que les actuals NSP hi contemplen
l�ús de càmping, sent una de les zones amb regulació d�usos. També aquesta, és la
zona més plana i amb conreus.
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Fragment del plànol núm. 443 de la delimitació dels EIN. La zona on hi ha actualment
els càmpings no està dins de l�espai protegit EIN

Analitzant el terme municipal, tenim que el sòl no urbanitzable té una superfície de
1.053 ha. El sòl preventiu una superfície de 106 ha i representa un 10,06% del total del
SNU. Aquest sòl preventiu no es troba a cap dels dos marges del riu Ebre, ja que és el
sòl de protecció especial el que envolta aquests marges. D�acord amb l�exposat es
considera que com que no està lligat amb les activitats al riu ,té poc interès des del
vessant turístic que es pot desenvolupar a l�Ebre.

2. Article 27, del PDUAC, Elements, valors i funcions d�escala territorial i d�escala local

1. En relació amb la implantació i la correcte inserció a l�entorn, la selecció dels
àmbits de sòl als quals es poden destinar les diferents activitats de càmping ha
de tenir en compte els valors i les funcions dels elements que suporta el territori
i que configuren el paisatge.

1.1 Els valors són les qualitats reconegudes dels elements sia de
manera legal, acadèmica o social i que les implantacions d�una
activitat de càmping cal que els preservi.

1.2 Les funcions equivalen al paper que exerceix un element en el
territori que poden o no estar reconegudes de manera legal, acadèmica
o social i que les implantacions d�una activitat de càmping cal que les
preservi.

2. El planejament municipal ha d�adaptar se al PDU identificant, caracteritzant
i respectant els valors i les funcions dels elements que estructuren el territori
tant a escala territorial, com aquells elements que aporten funcions i valors
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locals i identitaris vertebrant el territori a escala municipal. La incorporació
d�aquests valors i funcions en el projecte permet millorar l�encaix de cadascuna
de les activitats de càmping en el lloc la qual cosa repercuteix en la qualitat de
l�activitat, així com en la imatge global dels diferents tipus d�establiments de
càmping.

3. Els punts anteriors fan referència a la preservació dels valors naturals
(ecològics, ambientals), estètics, històrics (culturals, patrimonials, arqueològics,
arquitectònics, urbanístics i rurals), socials,productius (econòmics) i identitaris
(simbòlics, espirituals i religiosos) dels elements que estructuren, caracteritzen i
donen identitat al territori i configuren el paisatge.

En la zona amb regulació d�usos es vol continuar implantant l�activitat de càmping en
els terrenys que actualment hi ha el càmping Pinyeres i el de Welscamps (aquest
existent des de l�any 1992 però no legalitzat). Els terrenys que ocupen són terrenys de
cultiu i situats entre la TV 7411 i l�embassament de Riba roja. Ara, són els terrenys que
formen part de la xarxa Natura 2000, però que inicialment no formaven part del PEIN.
Aquesta implantació en aquest tipus de terreny no afecta els valors pels quals s�ha
protegit la zona i queda perfectament delimitat amb l�eix de circulació que uneix Riba
roja amb Faió i la Pobla de Massaluca.

També, amb caràcter general, es proposa la implantació de l�ús de càmping en el sòl de
protecció preventiva, ja que tot i no tenir l�interès que tenen els terrenys que envolten
el pantà és un terreny també planer (zones amb pendent inferior al 20%) i que
compleix les determinacions del PDUAC.

Cal recordar que Riba roja no té gaire terreny de protecció preventiva i
conseqüentment gaire sòl on poder desenvolupar aquest tipus d�activitat.

També, cal dir que, actualment hi ha molt pocs establiments turístics i un gran
potencial vers l�embassament.

3. Article 30 del PDUAC, Criteris d�intervenció en espais naturals protegits

1. El model d�implantació de les activitats de càmping preserva els espais
naturals protegits per la normativa sectorial específica.

2. Per a donar compliment a allò establert en l�apartat anterior:

a) Es prohibeix la implantació de noves activitats de càmping en els
espais naturals protegits sectorialment amb excepció de les àrees
naturals d�acampada i els campaments juvenils.

b) En els espais adjacents situats a una distància de fins a 500 metres
del límit dels espais naturals protegits, es prendran les cauteles
necessàries per evitar que s�alterin els valors que van fonamentar la
protecció de l�espai cosa que cal justificar expressament en els estudis
ambientals.
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3. En aquells municipis en que la totalitat dels espais oberts es troben protegits
sectorialment, s�hi podran emplaçar activitats de càmping, exceptuant els
aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, sempre i quan ho
informi favorablement l�òrgan ambiental.

4. Els càmpings existents que avui es troben en zona de flux preferent podran,
si és una alternativa raonable i justificada, traslladar les unitats d�allotjament
en espais naturals protegits, sense que en cap cas suposi un augment del
nombre d�unitats, sempre i quan sigui compatible amb la conservació dels
valors naturals de l�espai i compti amb informe favorable de l�òrgan ambiental.

Per a donar serveis a les activitats relacionades amb la pesca, embarcacions d�esbarjo i
les activitats turístiques que es poden desenvolupar en la zona de l�embassament i al
voltant de l�Ebre, i sempre fora de les zones inundables, es proposa que es puguin
portar a terme àrees naturals d�acampada i els campaments juvenils establerts en el
PDU com a complement d�aquestes activitats que es poden desenvolupar.

4. Article 36 del PDUAC, Criteris d�implantació territorial pels establiments de càmping

[...]

S�admeten els establiments existents de càmping reconeguts pel planejament
general municipal a l�entrada en vigor d�aquest PDUAC que es situen en àrees
geogràfiques i categories de sòl on no s�admeten nous establiments de
càmping. S�inclouen en aquesta disposició aquells establiments reconeguts pel
planejament general a l�entrada en vigor del PDUAC que han estat inclosos en
la categoria de sòl costaner C2 pel PDUSC.

Disposició addicional Segona. Determinació dels càmpings existents amb anterioritat al
PDUSC I.

1. Per definir l�àmbit dels càmpings existents amb anterioritat a la data de
publicació del PDUSC I s�ha de justificar el sòl ocupat per l�activitat de càmping.
En aquest sentit es poden incloure els espais ocupats per:

a) Les unitats d�acampada.

b) Els serveis propis del càmping (serveis higiènics, pistes esportives,
piscines, jardins, restaurants, etc.).

c) Els destinats a emmagatzematge o acopi temporal de béns o estris
relacionats amb l�activitat pròpia del càmping.

d) Altres associats a l�activitat econòmica del càmping

2. Els mitjans que es poden utilitzar per acreditar les superfícies ocupades amb
anterioritat a la data de publicació del PDUSC I, són:

a) Ortofotos o fotos aèries.
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b) Llicències administratives (urbanístiques, turístiques, etc.).

c) Actes d�inspecció.

d) S�admetran com a prova dels espais ocupats pels càmpings els
expedients de disciplina urbanística que es refereixin a actuacions
anteriors a 16 6 2005, s�hagin incoat abans o després d�aquesta data;
en qualsevol cas, això no prejutjarà l�exercici de la potestat
sancionadora en matèria urbanística, ni les facultats dels òrgans
jurisdiccionals.

e) Qualsevol altre que provi fefaentment l�existència de la superfície
ocupada en la data esmentada.

Disposició transitòria Tercera. Adaptació del planejament general municipal al PDU pel
que fa a les activitats de càmping existents i que no siguin admeses segons la
normativa del PDU

1. Les activitats de càmping o part de les activitats de càmping existents abans
de l�aprovació inicial d�aquest PDU, que s�hagin de mantenir en el règim del sòl
no urbanitzable i que s�ajustin al regim d�ús establert a la legislació urbanística,
autoritzats o no conforme als planejaments generals vigents i que no siguin
admeses per aquest PDU, podran continuar la seva activitat d�acord amb les
previsions d�aquesta disposició transitòria

2. El document d�adaptació a aquest PDU haurà de justificar adequadament
aquesta continuïtat amb les condicions i les limitacions següents:

a) Les disposicions que fan referència a l�escala local i a l�escala de
projecte s�han de valorar en l�adaptació dels planejaments generals
municipals per a totes les activitats i parts de les activitats existents
amb caràcter de recomanació i, per tant, si s�escau, de forma motivada
per a cadascuna

de les activitats existents es poden reconèixer sense precisar el seu
compliment si es justifica en relació a la seva situació administrativa i
urbanística de partida.

b) El reconeixement de les activitats i parts de les activitats existents
pot posar condicions de correcció de la perillositat i la vulnerabilitat
front a riscos existents.

c) En els establiments de càmping existents situats totalment o parcial
en espais naturals protegits, l�adaptació del planejament general
municipal els podrà reconèixer amb informe favorable de l�òrgan
ambiental i caldrà atendre a les determinacions establertes en els
corresponents plans especials de protecció del medi natural i del
paisatge.
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d) Les activitats de càmping existents situades dins l�àmbit del PDUSC i
que tenen la categoria de sòl costaner es regiran per la transitòria
segona del PDUSC.

e) El cessament definitiu de l�activitat de càmping existent, d�acord
amb la normativa de prevenció i control de les activitats, comportarà
que la nova activitat que s�hi implanti haurà de ser conforme a la
normativa establerta pel PDU i pel planejament urbanístic vigent
d�aplicació en el municipi.

Els dos càmpings existents en la zona de xarxa Natura 2000 són anteriors a la
publicació del PDUAC.

El càmping Pinyeres compta amb llicència municipal.

El càmping Welscamp compta amb sol licituds de legalització del complex residencial a
Junta d�aigües de les Terres de l�Ebre des de l�any 1995 i tenint constància que la major
part de les instal lacions ja estaven executades l�any 1992.



45

També, l�any 2010 es va fer un Projecte de legalització d�un complex destinat a turisme
no massiu per al foment de la pesca i l�activitat fluvial, assimilable a càmping, i
adequació de les instal lacions. Les instal lacions comptaven amb 20 uts d�acampada,
9 eren albergs fixos i 11, albergs mòbils

Amb la finalitat de donar resposta a les instal lacions existents es delimitaran uns
àmbits dels plans especials urbanístics i ambientals a desenvolupar en les zones on
actualment hi ha els càmpings.

5. Article 62 del PDUAC, Principis d�actuació per a la implantació d�àrees naturals
d�acampada

1. El model territorial d�implantació de les àrees naturals d�acampada es basa
en la funció de suport a les activitats esportives a l�aire lliure i de muntanya,
destinades al gaudi dels espais naturals protegits.

2. Només s�admetran en aquells espais naturals protegits que tinguin l�interès i
la mida adequats per acollir aquest tipus d�ús segons els criteris sectorials que
han motivat la seva protecció.

3. La seva naturalesa ha de permetre el manteniment de la compatibilitat amb
els valors i funcions rústics propis del sòl no urbanitzable durant aquells
períodes de l�any en què l�establiment romangui tancat, si és el cas.



46

4. Sense perjudici del que disposi l�instrument d�ordenació de l�espai, s�admeten
àrees naturals d�acampada en aquells espais naturals protegits que no disposin
de suficients places en àrees similars ja existents i/o establiments de càmping
propers als espais naturals protegits que puguin oferir aquest servei
d�allotjament per als visitants i els practicants dels esports de muntanya.

5. La tramitació urbanística d�aquest tipus d�establiments, haurà de comptar
tant amb l�informe favorable de l�òrgan gestor de l�espai natural com de
l�òrgan ambiental.

Article 63 del PDUAC, Disposicions específiques d�escala territorial per a les àrees
naturals d�acampada

[...]

3. S�admeten només en l�interior dels àmbits dels espais naturals protegits o bé
en el seu entorn immediat, en totes les categories d�espais oberts.

D�acord amb el PDU d�activitats de càmping també es proposa la possibilitat d�inserir
àrees naturals d�acampada lligades amb les activitats que es desenvolupen entorn de
l�Ebre. Aquestes es situaran en zones amb regulació d�usos amb la finalitat d�oferir el
servei d�allotjament als visitants que practiquen les activitats relacionades amb els
esports de muntanya, la pesca, les rutes amb embarcacions...
Com aquestes zones corresponen a terrenys conreats la seva implantació no afectarà
els valors pels quals es va protegir l�espai. També cal dir que aquestes finques tenen
sòls amb un pendent inferior al 20%.
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6. Memòria d�ordenació

6.1.DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE DE L�ALTERNATIVA

6.1.1. IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALS

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.

La identificació d�aquests elements ambientals del SNU de Riba roja d�Ebre es troben
en l�estudi d�avaluació ambiental.

6.1.2. FUNCIÓ DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

De les Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya n�extraiem
que entre les diferents eines per afrontar la pèrdua de la biodiversitat, el millor és
optar per posar un major èmfasi en el concepte de connectivitat ecològica, entenent
que en el medi natural es permetrà la dispersió i el moviment dels organismes, el
manteniment dels processos ecològics i el funcionament dels ecosistemes, a més de
comportar molts altres avantatges de caràcter ambiental, econòmic i social, entre els
quals hi ha els vinculats al lleure.

L�establiment d�una veritable estratègia de connectivitat ecològica no implica excloure
les activitats humanes dels espais que compleixen funcions de connectivitat ecològica;
al contrari, en alguns casos el manteniment de determinats usos és necessari per a la
conservació d�aquesta funció. Tanmateix, les activitats que estiguin incloses en aquests
sectors han de ser compatibles amb el manteniment de la funció connectiva, de
manera que les diferents polítiques sectorials que hi incideixin hauran de definir
clarament els usos que hi són admesos.

6.1.3. ABASTAMENT I SANEJAMENT

En les zones amb regulació d�usos i en la resta del SNU on d�acord amb la Llei
d�urbanisme vigent es puguin desenvolupar activitats es preveu un augment de la
demanda d�aigua que en principi es pot aconseguir amb els recursos hídrics existents,
com són el riu Ebre i els pous.

Actualment en la zona amb regulació d�usos situada en la zona de xarxa Natura 2000
un dels subministraments d�aigua és des del dipòsit d�aigua potable de la Fatarella que
dóna servei a unes de les activitats existents.

Pel que fa al sanejament respecte a l�augment d�activitat es preveu l�ús de foses
sèptiques. Actualment els usos existents compten amb fosses sèptiques i amb la
preceptiva autorització d�abocament.
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Referent a la gestió d�aigües residuals procedents dels lavabos químics de les
autocaravanes es preveu ser gestionades mitjançant un gestor autoritzat.

6.1.4. ESTUDI D�INUNDABILITAT

L�annex 8.7 �Caracterització dels municipis segons el risc i l�obligatorietat o
recomanació a elaborar el pla d�actuació municipal (PAM) per inundacions� de
l�INUNCAT determina que el municipi de Riba roja d�Ebre té un nivell de risc moderat i
recomana elaborar un PAM per inundacions que ha de ser aprovat per l�òrgan
competent del municipi i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

En la documentació gràfica es delimita la cota d�inundabilitat del riu Ebre.

En la zona del pantà de Riba roja, d�acord amb la documentació facilitada per la CHE,
s�ha agafat com a cota d�inundabilitat la corresponen a la làmina de l�embassament de
Riba roja, la cota 71 msnm. Aquesta cota és la que es va utilitzar per a la revisió dels
terrenys afectats per la construcció de l�embassament, de manera que, a aquests
efectes, es pot considerar com la que limita el llit o Domini Públic hidràulic d�aquest.

En la zona que es troba entre l�embassament de Riba roja i el de Flix s�ha agafat com a
cota d�inundabilitat la corresponent al nivell màxim de l�aigua normal de
l�embassament, que en aquest cas és de 41,1 msnm, tal com es pot veure a la fitxa de
l�Inventari de Preses i Embassament en la web del Ministeri per a la Transició
Ecològica.

6.1.5. RECURSOS HÍDRICS

Hidrogràficament el terme municipal pertany a la conca hidrogràfica del riu Ebre,
passant pel bell mig del municipi aquest riu, situant se l�embassament de Riba roja a la
part oest i la zona superior de l�embassament de Flix, a l�est.

A més del riu Ebre i els seus embassaments també compta amb els següents barrancs:

- De ponent a llevant, marge esquerre: el barranc de Vall de Bus, el barranc
de Vallmolla, Vall Salada, barranc de la Vallplana, Vall d�Arenyes, Savines,
barranc de Vall de Penes, barranc de Vall d�Ombrenc, Vall de Llèsies,
Barranc de la Sabatera, barranc de Maials i Valldeporcs.

- Al marge dret: Riera de Sant Pau (de Berrús), Riera de Vall Morta (Barranc
de S. Francesc), Vall de les Modorres, Vall de Xintes i Vall de Ribes.

També compta amb nombroses fonts, captacions al riu Ebre i pous.

6.1.6. BIODIVERSITAT TERRITORIAL, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I ESPAIS
PROTEGITS

L�estudi de la biodiversitat, la connectivitat ecològica i els espais protegits es troben en
l�estudi ambiental.
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6.1.7. INVENTARI DE CAMINS I MASIES

L�Ajuntament de Riba roja d�Ebre l�any 2011 va realitzar un inventari de camis
municipals en el qual es fa una descripció i un inventari d�aquests, aportant unes fixes
descriptives de cada un. En total s�han classificat 130 vials o camins diferencials de
titularitat pública.

També, l�ajuntament l�any 2008 va realitzar un inventari de masies i cases rurals
susceptibles de recuperació o preservació. Aquest inventari està compost per una fitxa
per cada element inventariat on s�identifica l�element, es realitza una descripció de la
masia o casa rural, es justifiquen les raons per la seva recuperació preservació, es
determinen paràmetres d�actuació i s�aporten unes fotografies.

6.1.8. RISC D�INCENDI FORESTAL

Segons el Departament de Medi Ambient, Riba roja d�Ebre està classificat com a
municipi amb un alt risc d�incendi. Ha de fer, per tant, el Pla d'actuació municipal
(PAM) per incendis forestals. Això és degut al tipus de coberta boscosa i de matollars i
a l�elevat dèficit hídric que fa que gran part del sòl no urbanitzat presenti aquest risc.
Exceptuant la llera i zones més pròximes al riu Ebre i la zona del nucli urbà, la majoria
de les àrees presenten un tipus de risc d�alt a molt alt.

Segons dades de la DMAH, la classificació de les zones arbrades en funció dels Models
de Combustible (propagació del foc dins d'una estructura de vegetació) i dels Models
d'Inflamabilitat (risc d'ignició) la zona amb risc molt alt i risc alt d�incendi es correspon
amb espècies de matollars més inflamables o amb restes de tallades i amb plantes més
altes (Quantitat de combustible: 10 15 Mg/ha, el foc es propaga pel matollar (més
inflamable) amb vents.

S�ha d�assenyalar que part de la zona sud del municipi es troba dins del perímetre de
protecció prioritària de Berrús La Fatarella Riba roja. Que té una superfície forestal
d�11070 Ha , i una superfície no forestal de 8772 Ha.

L�ajuntament compta amb aquest pla.

6.1.9. FITXES DEL PATRIMONI CULTURAL

El Departament de Cultura de la Generalitat té un recull de fitxes que corresponen als
jaciments i elements o edificis protegits.

S�ha incorporat als plànols les localitzacions dels elements facilitat per l�esmentat
departament.

S�adjunten en document annex.

6.1.10. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA

L�ajuntament té realitzat l�estudi de contaminació acústica i lumínica.
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6.1.11. PLA D�ACTUACIÓ MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA NUCLEAR, ZONA I

L�abril de 2018 es va realitzar la segona revisió del Pla d�actuació municipal en
emergència nuclear Zona I, amb l�objectiu d�establir les mesures de protecció per a
evitar o reduir els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població en cas
d�accident nuclear.
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7. Normativa urbanística
(La modificació compren des de l�article 90 fins a l�article 113 i l�article 122, en relació amb
l�afectació del sòl no urbanitzable. També s�afegeixen els articles del 130 al 139 en definir els
sistemes urbanístics)

(Els plànols d�ordenació del número 2 2 01 fins al 2 223 queden reemplaçats pels plànols del
número 1.1C fins al 26.8D, cartografia utilitzada de l�ICC base topogràfica 1/5000

CAPÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Marc legal

Aquest document és redactat en virtut del determinat al punt 9 de les Normes Subsidiàries de
planejament de Riba roja d�Ebre i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d�agost, pel qual s�aprova el
Text refós de la Llei d�urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i Llei 16/2015,
de 21 de juliol.

El contingut normatiu de la present modificació puntual s'ha d�entendre substitutori i
complementari del contingut en el fixat per les Normes subsidiàries vigents, les quals seran
d'aplicació universal en tot allò que no es faci referència específica en aquest document.

Article 2. Àmbit de la modificació

L�Àmbit de la present modificació afecta tot el sòl no urbanitzable de Riba roja d�Ebre.

Article 3. Contingut de la modificació

Els documents que integren aquesta modificació puntual són els següents:

1. Antecedents

2. Objecte i Justificació de la modificació de les normes del sòl no urbanitzable

3. Memòria informativa

4. Normes urbanístiques existents en el sòl no urbanitzable: actual Text refós de les
NSP de planejament del municipi

5. Memòria justificativa

6. Memòria d�ordenació

7. Normativa urbanística

8. Plànols
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Article 4. Vigència i aplicació de la modificació

El present document entrarà en vigor i serà executiu i d'aplicació immediata a partir de la
publicació de l'aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la
seva vigència serà indefinida.

La seva modificació s�ajustarà a l�establert al Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer i Llei 16/2015, de 21 de juliol, i el Decret 305/2006. Tota modificació
haurà de tenir, com a mínim, el mateix grau de precisió, definició i detall que aquest
document.

Article 5. Obligacions

Els particulars, igual que l'administració, estaran obligats a complir les disposicions
contingudes en aquesta modificació.

CAPÍTOL 2 RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

6.0.0. NORMATIVA GENERAL EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 6. Es modifica l�article 90 que queda redactat de la manera següent:

Article 90

Disposicions generals

1. El sòl no urbanitzable (SNU) comprèn els terrenys que es caracteritzen per una
voluntat de mantenir les seves condicions ambientals, mosaic agroforestal, xarxa de
drenatge natural del territori i de camins, component fonamental de l�ordenació
general del territori. Aquest sòl correspon a aquelles parts del territori que, en principi,
han de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin
afectar negativament els seus valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i
econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les
circumstàncies i condicions que aquestes normes estableixen.

La finalitat primordial del SNU és preservar la continuïtat de les condicions naturals del
territori contra l�impacte causat per les edificacions o altres actuacions i activitats.

2. El sòl no urbanitzable es regeix per les limitacions que estableix l�art. 47 TRLU, segons
el desenvolupament i la concreció de detall que s�efectua en aquest apartat 6.0.0. En
tot cas el criteri prioritari serà la conservació dels seus elements naturals: sòl, flora,
fauna i paisatge i, per tant, qualsevol intervenció haurà de garantir la màxima
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.

3. El sòl no urbanitzable delimitat per aquestes Normes es regularà per les
determinacions que s�estableixen en aquesta Normativa general del sòl no
urbanitzable, així com les especifiques i concretes definides per a cada zona i per a
cada sistema, recollides en les presents normes i, si escau, per les determinacions que
estableixin els Plans Especials que es desenvolupin.
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Aquest document ordena el sòl no urbanitzable del municipi afectat per aquestes
Normes mitjançant la regulació general del sòl, la definició dels elements territorials
bàsics, l�establiment de mesures de gestió per al desenvolupament sostenible i la
regulació de les construccions i els usos.

4. En les presents normes s�estableixen les determinacions generals que regulen el sòl no
urbanitzable sense perjudici de l�aplicació de les determinacions del Pla territorial
parcial de les Terres de l�Ebre, de la legislació sectorial vigent que correspongui per raó
de la matèria que es tracti i d�aquelles determinacions que disposin les altres
administracions competents en cada matèria.

5. Les determinacions que conté aquesta modificació de les NSP podran ser
desenvolupades per Plans especials urbanístics. Aquests plans no podran alterar les
determinacions del planejament, excepte per regular més restrictivament les
condicions de l�edificació.

En el desenvolupament del Pla especial caldrà justificar la suficiència i disponibilitat
dels recursos hídrics.

Pel que fa al sanejament haurà de definir i justificar ne la correcta gestió. En el cas
d�aigües residuals de lavabos químics procedents d�autocaravanes, o similars caldrà
que siguin gestionades mitjançant un gestor autoritzar.

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

Article 7. S�afegeix l�article 90 bis que queda redactat de la manera següent:

Article 90 bis

Elements ambientals rellevants al municipi

En qualsevol cas, els elements ambientals rellevants descrits en aquest article tindran sempre
la condició de màxima protecció, és a dir, no poden ser afectats ni directa ni indirectament per
cap mena d�activitat, edificació, aprofitament o instal lació d�infraestructura o sistema.

Hàbitats d�interès comunitari:

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

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

- 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics

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

- 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
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- 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

- 9540 Pinedes mediterrànies

I especialment entre aquests el 6220 que té la condició de prioritari.

Les pinedes de pi blanc i els boscos i vegetació de ribera.

Les espècies animals i els seus hàbitats: laMargaritifera auriculària,mol lusc bivalve
d�aigua dolça en règim d�estricta protecció; la llúdriga (Lutra lutra), espècie de fauna
salvatge autòctona protegida , i l�àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), espècie de
fauna salvatge autòctona protegida.

Les espècies de flora protegida i el seu entorn natural: Sternbergia colchiciflora,
Moricandia moricandioides, i Senecio auricula, la primera catalogada com en perill
d�extinció i les altres dues com a vulnerables.

Qualsevol activitat, construcció, instal lació o aprofitament que sigui susceptible de produir
efectes negatius sobre aquests elements ambientals rellevants, el promotor haurà de
justificar prèviament la seva no afectació amb els mitjans tècnics o documentals
corresponents.

Article 8. Es modifica l�article 91 que queda redactat de la manera següent:

Article 91

Carrers i camins rurals al SNU

No poden obrir se nous camins, carrers, vies rurals o qualsevol classe de vial, fora dels
existents de fet o de dret llevat dels imprescindibles per a la utilització de les zones del SNU
amb regulació d�usos.

Les actuacions de l�administració Pública seran objecte d�un Pla Especial.

1. No poden obrir se nous camins, carrers, vies rurals o qualsevol tipus de vial, fora dels
existents de fet o de dret, llevat dels imprescindibles per a la utilització de les zones del
SNU amb regulació d�usos, o que estiguin previstos en el Pla parcial territorial de les
Terres de l�Ebre, en els plans especials urbanístics que desenvolupin el sòl no
urbanitzable, en els plans de gestió forestals o programes de l�Administració
d�Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, o del Departament
competent en aquesta matèria o en els Plans de l�Administració Local.

2. Els camins existents es recullen en un �Inventari de camins municipals de Riba roja
d�Ebre� de data novembre de 2012.

3. Són objecte d�especial protecció i, per tant, s�han de conservar els elements que
integren les xarxes de camins públics, com els camins ramaders, de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, i els camins i vies rurals, antics camins rals, que són de
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titularitat municipal. Qualsevol actuació en els camins ramaderes caldrà informe del
Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

4. Els nous traçats i condicionament de la xarxa existent restaran sotmesos a les
especificacions assenyalades en el Pla territorial vigent per la integració en la
topografia i preservació dels ecosistemes territorials.

5. S�ha d�evitar l�obertura de nous camins amb la finalitat d�evitar un nou impacte, que es
trepitgin zones sensibles, la proliferació de brutícia i el risc d�incendi forestal.

Està prohibit obrir nous camins que discorrin longitudinalment per dins les lleres de
rius, rieres, barrancs o torrents, a excepció d�aquells casos degudament justificats en
què es tracti de recuperar antics camins emprats tradicionalment per a l�accés a
finques agrícoles, ramaderes o explotacions forestals que pel seu desús s�haguessin
perdut i no existís un traçat alternatiu o aquest fos inviable tècnicament i ambiental.
Alhora, quan es tracti de cursos hídrics que no compten amb una llera definida o de
vallades abancalades caldrà situar ne el traçat per un dels laterals de l�eix de drenatge
realitzant el seu encreuament, si fos necessari, de manera perpendicular.

En el cas que sigui inevitable l�obertura d�un nou camí en zona forestal, caldrà informe
del Departament competent de la Generalitat de Catalunya competent en gestió
forestal i, a més, estarà sotmès a les determinacions compreses en aquest article,
haurà de complir allò que regula la Normativa Forestal i de Medi Natural en el sentit de
no superar els 4 m d�amplada mitjana i un pendent adequat, exceptuant el cas de
situacions singulars degudament justificades.

6. Condicions de protecció:

S�establirà una franja de protecció no edificable pels camins existents a 15 metres de
l�eix de camins principals i a 10 m de la resta.

En cas de ser necessari tancar una finca en sòl no urbanitzable es disposarà a 5 m de
l�eix de camins existents.

7. Mesures per a la millora paisatgística dels camins:

Traçat i amplada:

Convé adaptar el traçat a la topografia, evitant els recorreguts massa lineals i
que passin per zones de màxim pendent. En cas de turons petits, cal vorejar los
sempre per sota.

Cal evitar amplades > 5m en el cas de camins adaptats al pas de vehicles i de
maquinària agrícola.

Cal preveure àrees puntuals que permetin l�encreuament de dos vehicles
agrícoles o camions.
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Perfils i talussos:

Cal evitar talussos amb pendent >33o (3H:2V)

Convé arrodonir els caps de desmunts i terraplens.

Cal revegetar els talussos denudats amb planta autòctona local i fer un
manteniment periòdic de la vegetació.

Cal potenciar l�ús d�elements naturals i de poc contrast en les sortides de tubs,
cunetes, baixants i guals: emmacats amb pedres de la zona, formigons
acolorits, etc.

Paviments:

Són preferibles els paviments tous de caràcter permeable com la terra, sauló,
grava petita, tot u, etc.

En camins amb pendent fort o amb més trànsit, convé emprar paviments
asfàltics o formigons acolorits amb tons de gamma dels ocres o els terrossos.

En encreuaments o confluències entre camins i accessos, cal cercar una
transició gradual i fer servir paviments similars, que no suposin un fort
contrast visual pel que fa a materials o colors.

En les zones d�especial protecció no es permetrà cap pavimentat o enrajolat,
excepcionalment en aquells indrets on sigui necessari adoptar mesures de
prevenció de l�erosió o que per l�accessibilitat dels vehicles sigui necessari. En
aquest cas, per la correcció de la base, es permetrà l�ús de materials de la fusta
i de la pedra pròpia de la zona. Excepcionalment i en cas justificat el formigó
acolorit amb tons de gamma dels ocres o els terrossos.

Control de les aigües

Les plataformes seran amb pendent mínim transversal per tal d�evacuar l�aigua
fins als punts d�escorrentia natural.

Caldrà estudiar si amb la implantació del camí es pot generar alguna
modificació de l�escorrentiu superficial de les aigües que pugui incidir sobre un
lloc on naturalment no li correspondria i ocasionar danys al domini públic o
privat, preveient, si s�escauen, els elements i/o les mesures adients per
retornar les aigües de forma difusa al terreny, evitant que es puguin crear
aigües avall xaragalls i/o entollaments.

Per als punts de retorn de les aigües interceptades pels camins o les seves
estructures de drenatge a una llera definida aquesta haurà de contemplar, si
s�escauen, els elements d�entrega adients per dissipar l�energia de l�aigua i
protegir els talussos i peus d�aquests de l�erosió (brocal, bol esmorteïdor,
aletes d�acompanyament, protecció d�escullera...), i quan es produeixi
directament sobre els terrenys caldrà contemplar un sistema que retorni les
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aigües de forma difusa evitant que l�aigua concentrada pugui crear aigües avall
un nou flux principal (bol esmorteïdor, pou o rasa d�infiltració, rassa de
distribució amb sobreeiximent difús...). Així mateix, quan l�abocament
d�aquestes aigües es realitzi sobre terrenys, lleres o altres elements de
drenatge de titularitat privada caldrà que el promotor disposi de l�autorització
del propietari.

El dimensionament i disseny de les obres de drenatge i guals inundables que
interfereixin amb cursos hídrics s�hauran d�ajustar a les determinacions que
recull la guia �Recomanacions tècniques per al disseny d�infraestructures que
interfereixen amb l�espai fluvial� (ACA, juny de 2006), sempre que la CHE no en
disposi d�uns altres específics a tal efecte.

Proteccions

En cas d'haver de construir algun tipus de barana de protecció, aquesta s'ha de
fer amb elements de fusta.

Article 9. Es modifica l�article 92 que queda redactat de la manera següent:

Article 92

Llicència xarxa viària

Serà necessària llicència municipal per variar el traçat i els pendents o qualsevol altra
característica bàsica de la xarxa viària existent i per l�obertura d�un nou camí i drecera.

Quan l�obertura o recuperació de vies d�accés, camins i dreceres, no estigui emparada en un
projecte d�actuació específica d�acord amb la legislació sectorial, caldrà tramitar un projecte
d�actuació específica segons el D. 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.

Caldrà justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la modificació proposada.

També, la integració del nou traçat de la xarxa viària o camí en el paisatge, i la no producció
d�efectes degradants al medi o, en el seu cas, incloure mesures correctores que les pal liï. En
tot cas, l�Ajuntament abans d�autoritzar ho tindrà en compte l�impacte paisatgístic.

Article 10. Es modifica l�article 93 que queda redactat de la manera següent:

Article 93

Parcel lacions i segregacions

1. En sòl no urbanitzable es prohibeix fer parcel lacions urbanístiques tal com es defineix en
la Llei d�urbanisme vigent i els reglaments que la desenvolupen.
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2. Els terrenys compresos en una finca en sòl no urbanitzable es poden dividir sempre que la
superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o de
producció forestal, segons correspongui, o que, si no assoleixen la superfície mínima
exigida, s�agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de
superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o de producció forestal
corresponent. Les unitats mínimes de conreu venen regulades pel Decret 169/1983 i els
supòsits en què es poden fer segregacions per l�art. 18 i 27 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

3. Són indivisibles els terrenys de les finques que no tinguin accés directe a les carreteres,
camins, vies rurals, pistes forestals i qualsevol classe de via de domini públic, llevat que
sigui adquirida pels propietaris de terrenys contigus, i que finalment tingui la unitat
mínima de conreu o de producció forestal o que compleixin l�apartat anterior.

Article 11. L�article 94 no es modifica

Article 94

Unitats mínimes de conreu

Als efectes de l�article anterior les unitats mínimes de conreu són:

Per terrenys de regadiu 1,0 ha.

Per la resta 4,5 ha.

Per forestal 25,0 ha.

Segons els Decrets corresponents del Departament competent de la Generalitat.

Article 12. Es modifica l�article 95 que queda redactat de la manera següent:

Article 95

Llicència urbanística

Totes les construccions en Sòl NU precisaran llicència municipal prèvia tal com s�estableix en

6.0.1. REGULACIÓ GENERAL D�USOS EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 13. S�afegeix l�article 95 bis que queda redactat de la manera següent:

Article 95 bis

Edificacions, instal lacions i infraestructures en sòl no urbanitzable

1. Es considera com a factors favorables per a l�autorització d�edificacions, instal lacions i
infraestructures en sòl no urbanitzable els següents:
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a) Els que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic (tipus A).

Es defineix com a edificacions i instal lacions que aporten qualitat al medi natural,
agrari i paisatgístic anomenades del tipus A , les associades a la gestió i millora
del territori rural, i que corresponen a les pròpies de l�agricultura a cel obert, la
ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural �en especial i preferentment,
l�agroturisme , les destinades a la protecció i valoració del medi natural. També
estan incloses les activitats agràries intensives o determinades activitats
complementàries a l�agricultura que formen part de l�explotació a cel obert d�una
finca molt més gran que l�espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del
conjunt de l�activitat agrària que manté la qualitat de la finca.

b) Els que siguin d�interès públic.

2. Es considera un argument favorable per a l�autorització d�activitats en SNU la reutilització i
millora d�edificis existents de qualitat i localització adequada, mentre que per a
l�autorització de noves edificacions es recomana una especial exigència pel que fa a la seva
inserció territorial i paisatgística. Sempre que el programa ho permeti en una nova activitat
es reutilitzaran les edificacions existents i es demoliran les que esdevinguin obsoletes,
estiguin abandonades i no tinguin cap interès arquitectònic, històric, ambiental,
paisatgístic o social.

3. L�autorització d�obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d�aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.

4. Edificacions que no porten qualitat al medi natural i paisatgístic:

Es defineixen edificacions del tipus B, aquelles que no aporten qualitat al medi natural i
paisatgístic, no contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es
tracta d�edificacions sovint assimilables a les d�ús industrial, com és el cas de les
edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l�explotació i la gestió
territorial d�una finca gran i altres edificacions o instal lacions d�interès privat i un ús
intensiu del sòl, com els càmpings. Es tracta d�activitats no prohibides per la legislació
urbanística, però que no es poden incloure en el tipus A.

Article 14. S�afegeix l�article 95 ter que queda redactat de la manera següent:

Article 95 ter

Reconstrucció i rehabilitació de masies, cases rurals i altres

És permès, en sòl no urbanitzable, d�acord amb l�establert al Text refós de la Llei d�urbanisme,
DL 1/2010, de 3 d�agost, i amb les limitacions fixades en els articles 50 i 51 de l�esmentada llei:

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar
per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
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b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l�entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques o històriques.

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir ne l�impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.

Aquestes construccions compliran els condicionants i limitacions establerts en l�article 47.3 bis
de la Llei d�urbanisme i els reglaments que la desenvolupen.

Aquestes actuacions serà compatible amb les limitacions sectorials que estableix el Text refós
de la Llei de carreteres (aprovat pel. Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost) que no permet la
reconstrucció ni millora d�edificacions compreses entre la línia d�edificació (situada a 25 m de
l�aresta exterior de la calçada) i la carretera.

Els usos de les construccions a què fa referència aquest articulat han de ser compatibles amb
les activitats agràries implantades en l�entorn immediat respectiu.

La reconstrucció del patrimoni arquitectònic rural ha de respectar el volum edificat preexistent
i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s�alteren les
característiques originals de l�edificació, se�n pot admetre la divisió horitzontal, amb les
limitacions que siguin establertes pel planejament urbanístic i d�acord amb la normativa
reguladora de les condicions d�habitabilitat.

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

Article 15. S�afegeix l�article 95 quater que queda redactat de la manera següent:

Article 95 quater

Altres edificacions en sòl no urbanitzable

En sòl no urbanitzable es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:

a) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d�altres serveis de la
xarxa viària.

Les estacions de subministrament de carburants poden incorporar un establiment
comercial amb una superfície de venda de fins a 200 m2, com a servei complementari
de la benzinera, amb la comunicació corresponent a la direcció general competent en
matèria de comerç.

Qualsevol altra implantació comercial resta subjecta a les determinacions del DL
1/2009, d�establiments comercials

b) Les construccions i les instal lacions vinculades a l�execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
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c) Les construccions destinades a l�activitat de càmping, les àrees d�acollida
d�autocaravanes i els aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.

Com a ús complementari i secundari a l�activitat principal de càmping i d�acord amb el
DL 1/2009, de 22 de desembre, d�ordenació dels equipaments Comercials, poden
implantar se en els equipaments de caràcter turístic o que generin una afluència en
visitants significativa, els petits establiments comercials, sempre que no configurin un
gran establiment comercial col lectiu o un gran establiment comercial territorial. Per
reglament s'han d'establir els equipaments inclosos en aquesta categoria i la definició
dels conceptes complementari i secundari.

d) Les construccions destinades a usos auxiliars als autoritzats en les construccions a què
fan referència les lletres a i b de l'article 95 ter de les presents normes.

e) Les construccions destinades a l�ampliació dels usos hotelers autoritzats en les
construccions a què fan referència les lletres a i b de l�article 95 ter de les presents
normes, que exigeixen la tramitació prèvia d�un pla especial urbanístic.

Les implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comportin canvis de certa
extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admeses en sòl de protecció especial amb
caràcter excepcional, sempre que encaixin en la descripció de les implantacions del tipus A,
exposada en l�article 95 bis, i que siguin compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat
del sòl que ha motivat el règim de protecció establerta en les Normes subsidiàries, i que no hi
hagi una alternativa raonable de localització en sòl de protecció preventiva o que aquesta sigui
ambientalment desfavorable.

Aquest tipus d�implantació les Normes subsidiàries no les preveu expressament, però
mitjançant plants especials en SNU es poden introduir tant en el sòl de protecció preventiva,
de protecció especial i en la zona de regulació d�usos (les que s�hi enumerin en l�article
corresponent), amb el compliment de les directrius del Paisatge. En la zona de regulació d�usos
seran instal lacions de molt baixa densitat i capacitat.

Els establiments d�allotjament turístic que s�implantin en el sòl no urbanitzable del municipi
hauran de complir els requisits establerts en el Decret 75/2020, de 4 d�agost, de turisme de
Catalunya.

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

Article 16. S�afegeix l�article 95 quinquies que queda redactat de la manera següent:

Article 95 quinquies

Construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de temporers vinculat a
l�explotació

Correspon a construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de treballadors
temporers que estiguin directament i justificadament associades a les activitats d�explotació
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agrària, o ramadera, dins de les dimensions i usos regulats pel decret d�explotació de recursos
naturals o, en general, rústica.

S�entén com habitatge familiar vinculat a l�explotació agrícola o ramadera el que s�ajusta als
criteris definits a la Llei d�urbanisme vigent i als reglaments que la desenvolupen. Per a la seva
implantació caldrà justificar la necessitat de cura i vigilància permanent les 24 hores de
l�explotació a la que dona servei, així com justificar que la finca es troba en una situació aïllada
i allunyada del nucli urbá que dificulta la vigilància de les instal lacions.

Com Riba roja d�Ebre té una població inferior a dos mil habitants, es presumeix que les noves
construccions o la reutilització de les existents per destinar les a l'ús d'habitatge familiar estan
directament i justificadament associades a una explotació rústica quan el promotor de les
obres sigui un descendent de la persona titular d'una explotació rústica familiar situada al
municipi i treballi en l'explotació o n'obtingui rendiments. Aquesta associació només es
presumeix per a la implantació d'un únic habitatge.

Les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural i hauran de
complir les prescripcions establertes en l�article 47 del Text refós de la Llei d�urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010 i els reglaments que el desenvolupen.

Per la instal lació d�aquest tipus de construccions es considera un argument favorable i
prioritari la utilització d�edificis existents per davant de l�autorització de noves edificacions
agràries. Sempre que el programa ho permeti es reutilitzaran les edificacions existents.

No es podran localitzar en els careners, ni terrenys de pendent superior al 20%, ni en qualsevol
altra situació que suposi un impacte negatiu en el paisatge.

Cal acreditar que la finca on es vulgui edificar no ha estat objecte de segregació en els cincs
anys anterior a la data de la sol licitud d�autorització, excepte si la segregació ha estat
conseqüència de la gestió urbanística d�una àrea prevista en aquestes normes o la cessió de sòl
per a l�execució de sistemes generals.

Els paràmetres generals de la construcció seran:

- La seva superfície serà en funció del programa familiar o el nombre de temporers a
allotjar.

- Les edificacions es separaran com a mínim 10 m dels límits de la propietat.

- L�alçada màxima prevista serà de 6,5 m, que correspon a planta baixa i una planta pis.

- La coberta serà de teula àrab. També s�admetran altres tipus de coberta prefabricada
que imitin la teula àrab, si són de qualitat suficient. El pendent serà inferior al 35%.

- Hauran de preveure el corresponent sistema de depuració d�aigües residuals

- Les edificacions projectades estaran agrupades i integrades en les existents per tal de
minimitzar fragmentacions, impactes i contaminació.
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- No es podrà edificar cap finca que la seva superfície estigui per sota de la unitat
mínima de conreu.

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

Article 17. S�afegeix l�article 95 sexies que queda redactat de la manera següent:

Article 96 sexies

Règim dels usos i edificacions existents en sòl no urbanitzable

Les edificacions i instal lacions legalment implantades que s�ajustin als supòsits d�usos
permesos en sòl no urbanitzable poden mantenir se i ampliar se si es compleixen els requisits
de les Normes subsidiàries, les determinacions que estableix el Pla territorial i la legislació
urbanística, com també la legislació sectorial aplicable.

Les edificacions i instal lacions degudament autoritzades d�acord amb la legislació anterior a la
Llei 2/2002, de 14 de març, d�urbanisme, que no s�ajustin als supòsits d�usos permesos per LUC
vigent i que, per tant, actualment no serien autoritzables, es podran mantenir, però només
podran autoritzar se�n ampliacions en sòl de protecció preventiva en els termes previstos per
la Llei d�urbanisme i el Reglament corresponent. En el cas del sòl de protecció especial, les
ampliacions possibles no poden superar el 50% de la superfície construïda i del volum edificat
que hi havia en la data d�entrada en vigor de la Llei 2/2002. L�establiment d�aquest màxim no
comporta cap nova opció d�ampliació en aquells casos en què aquesta ja s�hagi realitzat i hagi
exhaurit les possibilitats assenyalades pel planejament urbanístic. En tot cas, caldrà que les
obres d�ampliació siguin imprescindibles per al manteniment de l�activitat per a la qual es va
construir l�edificació o es va implantar la instal lació objecte d�ampliació i que aquesta es trobi
en plena utilització.

Les edificacions, les instal lacions i els usos existents implantats il legalment, per als quals hagi
prescrit l�acció de reposició, es vetllarà perquè minimitzin l�impacte arrebossant les façanes
amb colors terrossos, intensitats mitjanes i textures mates. La coberta serà de color terrós´
mate. No s�admeten les ampliacions d�aquestes edificacions o instal lacions ni la intensificació
o substitució de les activitats, llevat que, d�acord amb la legislació urbanística, fos possible la
legalització i aquesta es dugués a terme. A tots els efectes es regularà d�acord amb l�article
108.2 del TRLUC i el reglament que el desenvolupa.

No són objecte d�aquest article aquelles edificacions i instal lacions que, per la seva tipologia,
construcció i el seu valor identitari � masies, corrals, barraques, molins i altres �, cal considerar
que formen part de la imatge del territori rural que es vol preservar o recuperar.

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

Article 18. S�anul la l�article 96
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Article 19. Es modifica l�article 97 que queda redactat de la manera següent:

Article 97

Construccions d�interès públic

1. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d�actuacions específiques per a destinar lo a les
activitats o els equipaments d�interès públic que s�hagin d�emplaçar en el medi rural. A
aquest efecte, són d�interès públic:

a) Les activitats col lectives de caràcter esportiu, cultural, d�educació en el lleure i
d�esbarjo que es desenvolupin a l�aire lliure, amb les obres i instal lacions mínimes i
imprescindibles per a l�ús de què es tracti.

Entre aquestes es troben les àrees naturals d�acampada, definides com a zones on
s�admet l�acampada controlada, i els campaments de joventut definits per la normativa
especifica en matèria de joventut.

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, com
cementiris, establiments penitenciaris i d�altres.

c) Les infraestructures d�accessibilitat, com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres
elements significatius.

d) Les instal lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de
subministrament d�energia elèctrica, d�abastament i subministrament d�aigua i de
sanejament, el tractament de residus, la producció d�energia a partir de fonts
renovables i les altres instal lacions ambientals d�interès públic.

2. L�autorització de les actuacions específiques d�interès públic a què es refereix l�apartat
anterior ha de justificar degudament que l�àmbit d�actuació no està sotmès a un règim
especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per
l�existència de riscs o pel fet d�estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció
del domini públic. Així mateix, les actuacions que s�autoritzin no han de disminuir de
manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d�afectar de manera negativa la
connectivitat territorial.

3. El procediment per a l�aprovació de projectes a què es refereix aquest article serà
l�establert en la Llei d�urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.
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Article 20. Es modifica l�article 98 que queda redactat de la manera següent:

Article 98

Activitats extractives

Abans de procedir a la concessió de llicències per a l�extracció a cel obert dels recursos del
subsol hauran de tenir se en compte els perjudicis paisatgístics i agrícoles.

Es poden autoritzar noves activitats extractives i ampliacions de les ja autoritzades en sòl de
protecció especial sempre que no afectin de forma clara i definitiva els valors que han motivat
la protecció del conjunt de l�espai protegit. Aquestes autoritzacions s�han de regir per la
normativa vigent relativa a activitats extractives i han de tenir en compte les determinacions
del Pla territorial i les estratègies de desenvolupament urbà i d�infraestructures, en tant que
poden ser també argument favorable o desfavorable per a determinades ubicacions. En
qualsevol cas, en la restauració d�aquests espais s�ha de tenir cura de restablir els valors que,
en cada cas, n�han motivat la protecció.

En l�elaboració dels projectes d�explotació i dels programes de restauració, i en els informes
preceptius corresponents serà específicament considerades les propostes del Pla territorial.

Les propostes de noves activitats extractives han de ponderar, des de l�anàlisi multi criteri del
cost benefici, els valors naturals, ambientals, agraris i patrimonials enfront del valor dels béns
miners objecte d�explotació, la disponibilitat i necessitat i els costos globals del transport
d�aquests. Els desenvolupaments urbanístics han de tenir en compte les afectacions derivades
d�aquestes activitats i evitar possibles conflictes d�usos.

Amb l�objectiu de racionalitzar al màxim des dels punts de vista ambiental, econòmic i social
l�atorgament de noves autoritzacions d�activitats extractives, s�han de portar a terme estudis
en l�àmbit de Catalunya sobre previsions de la demanda i sobre la localització i condicions
d�explotació dels possibles jaciments; de manera especial s�han de tenir en compte els acords i
els estudis promoguts pel Grup Interdepartamental d�Àrids de Catalunya constituït el 7 de
juliol de 2004, o per altres dispositius que amb la mateixa finalitat es creessin en el futur. Amb
el mateix objectiu, s�han de portar a terme estudis paleontològics i d�altres estudis sectorials
que permetin detectar possibles zones de restricció.

En el projecte s�hauran de preveure les mesures pertinents per al tractament final del terreny
una vegada finalitzada l�explotació, tendents a esmorteir l�alteració física del relleu, preveient
plans de reompliment i de repoblament arbori, vegetal, etc.

El compromís de retornar les condicions naturals, una vegada finalitzada l�activitat d�extracció,
serà formalitzat en el moment de la concessió mitjançant aval bancari o altra garantia registral
que, en cada cas, l�administració cregui oportuna.

L�autorització d�activitats extractives en sòl no urbanitzable requerirà la prèvia presentació
d�un programa de restauració informat favorablement pel Departament competent en matèria
de Medi Ambient.

El procediment per a l�aprovació de projectes a què es refereix aquest article serà l�establert
en la Llei d�urbanisme vigent i en els reglaments que la desenvolupen.
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Article 21. Es modifica l�article 99 que queda redactat de la manera següent:

Article 99

Construccions agrícoles

1. En sòl no urbanitzable es poden admetre també com a noves construccions, respectant
sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial
aplicable, les construccions i les dependències pròpies d�una activitat agrícola.

2. Es poden considerar construccions destinades a explotacions agrícoles les dedicades a
magatzem per a eines, maquinària i productes utilitzats a l�explotació de la finca on
estiguin ubicades.

També les destinades a magatzem de productes naturals obtinguts de l�explotació de la
finca, la conservació, la manipulació, l'envasat i la transformació d�aquests productes, així
com les destinades a la prestació de serveis, sempre que els esmentats productes i serveis
s'hagin originat o tinguin com a destinació, respectivament i exclusivament, una unitat
d'explotació agrícola o ramadera o un conjunt d'unitats d'explotació, integrades sota una
direcció empresarial comuna i sempre que els terrenys objecte de la construcció formin
part de l'esmentada unitat d'explotació o de l'esmentat conjunt.

Les construccions destinades a l'emmagatzematge, conservació i prestació de serveis
propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es desenvolupin les activitats de
conreu o viver d'espècies vegetals.

3. Les edificacions emparades per aquest article han de guardar una relació funcional directa
amb l�explotació agrícola de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter accessori
respecte de l�explotació i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i capacitat
productiva de la finca on s�ubiquen.

4. Es considera un argument favorable i prioritari la utilització d�edificis existents per davant
de l�autorització de noves edificacions agràries. Sempre que el programa ho permeti és
preceptiu reutilitzar les edificacions existents.

5. Regulació general

a. Caseta d�eines i maset

La regulació de les construccions destinades a les casetes d�eines i masets és la que
s�estableix al Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l�Ebre

b. Construcció agrícola

- S�entén per construcció agrícola aquella construcció o instal lació destinada a la guarda
de productes agrícoles, d�eines, màquines i altres elements relacionats directament
amb l�explotació de caràcter professional agrícola, d�acord amb la normativa
urbanística vigent.
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- S�adoptaran les formes senzilles de la construcció tradicional i s�empraran els materials
i els elements de composició dels models de l�edificació rural.

- S�evitarà ocupar els terrenys amb pendent major del 20%. Quan sigui necessari
l�anivellament, es procurarà evitar l�aparició de murs de contenció de terres i se
salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la
revegetació amb espècies pròpies de l�entorn.

- Tindran una composició volumètrica simple, preferentment horitzontal, harmònica
amb la topografia, els elements naturals i construccions de l�entorn. El costat més llarg
de l�edificació es situarà paral lela a les corbes de nivell i la coberta serà amb dos
vessants en amplades majors de 5 m amb el carener paral lel a les corbes de nivell.

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

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

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

- Les dimensions i característiques constructives dels magatzems agrícoles seran
aquelles que facin viable tècnica i econòmicament l�explotació a la que pertanyen.
S�hauran de justificades d�acord amb les necessitats de l�explotació agrària (usos,
relació de la maquinària agrícola, i altres estris que s�han de guardar, i acreditar la
propietat). Aquestes justificacions han de formar part del projecte de construcció del
magatzem. Les construccions seran de planta baixa, podent admetre justificadament
altells de superfície no major al 20% de la planta baixa. Tindrà com a llindar fins els
2.000 m2 d�ocupació en planta i sostre, i la seva alçada màxima fins els 7,50 m al ràfec,
respecte a la rasant natural més baixa del terreny. Les instal lacions tècniques que
justificadament requereixin una alçada superior a 7,50 m s�admetran sempre que no
alterin la fesomia del paisatge.

- Les edificacions s�hauran de separar de totes les partions una distància igual a la seva
alçada i com a mínim 10 m.

- No es podrà edificar cap finca que la seva superfície estigui per sota de la unitat
mínima de conreu.

- Queda expressament prohibit l�ús residencial en totes les construccions i instal lacions
agrícoles.
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- Quan les noves construccions agrícoles o ampliacions de les existents superin els
llindars establerts anteriorment o bé superin els llindars fixats a la LUC i el RLU es
podran autoritzar seguint el procediment establert per la normativa urbanística vigent.

6. Regulació en sòl de protecció especial

A més de les condicions establertes en els paràgrafs anteriors les edificacions agrícoles en
sòl de protecció especial, hauran de complir el següent:

- Els llindars en aquest tipus de sòl seran l�alçada màxim de 5 m pels magatzems
agrícoles, amidada respecte a la rasant natural del terreny en el centre de l�edificació i
fins al carener, excepte les instal lacions annexes per a les quals sigui tècnicament
necessària una major alçada.

- La seva longitud no serà superior a 50 m.

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

Article 22. S�afegeix l�article 99 bis que queda redactat de la manera següent:

Article 99 bis

Construccions ramaderes

Serà d�aplicació el règim específic per a instal lacions porcines, RD 324/2000; avícoles, RD
1084/2002, i el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes,
que ordena les condicions d�ubicació.

Les condicions d�edificació per les construccions ramaderes són:

- Les edificacions se separaran dels límits de la propietat una distància mínima igual
a l�alçada de l�edificació i com a mínim 10 m.

- Les noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del
paisatge, de manera que s�evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària
constitueixin una presència impròpia i desproporcionada, i s�hauran d�ajustar a les
necessitats pròpies de l�activitat. Les construccions seran d�unes dimensions
apropiades i ajustades a la normativa sectorial d�aplicació.

- Les dimensions de les instal lacions ramaderes haurien de ser aquelles que facin
viable tècnica i econòmicament l'explotació ramadera, tenint en compte les
característiques de la finca on s'han d'ubicar. En general tindran una composició
volumètrica simple, preferentment horitzontal, harmònica amb la topografia, els
elements naturals i construccions de l�entorn. El costat més llarg de l�edificació es
situarà paral lela a les corbes de nivell i la coberta serà amb el carener paral lel a
les corbes de nivell.
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- El tractament exterior d�aquestes edificacions haurà de ser comú a la resta de
construccions existents en el sòl no urbanitzable de l�entorn.

- Cal situar les construccions en llocs assolellats i ventilats i, en tot cas, fora de la
trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats i, preferentment,
seguint la directriu plana de la corba de nivell. S�evitarà ocupar els terrenys amb
pendent major del 20%. Quan sigui necessari l�anivellament, es procurarà evitar
l�aparició de murs de contenció de terres, i se salvaran els desnivells amb
desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació amb espècies
pròpies de l�entorn.

- En la mida del possible, per tal de minimitzar l�impacte visual, les edificacions
s�esglaonaran o es descompondran en diversos elements simples articulats evitant
la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems
importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.

- Les construccions seran de planta baixa, podent admetre justificadament altells de
superfície no major al 20% de la planta baixa. Tindrà com a llindar fins els 2.000 m2

d�ocupació en planta i sostre, i la seva alçada màxima fins els 7,50 m al ràfec,
respecte a la rasant natural més baixa del terreny. Les instal lacions tècniques que
justificadament requereixin una alçada superior a 7,50 m s�admetran sempre que
no alterin la fesomia del paisatge.

- Quan les noves construccions ramaderes o ampliacions de les existents superin els
llindars establerts anteriorment o bé superin els llindars fixats a la LUC i el RLU es
podran autoritzar seguint el procediment establert per la normativa urbanística
vigent.

- Per mandat del Real Decret 791/1979 i el Real Decret 324/2000 les distàncies de
les granges porcines no seran inferiors als 100 metres de la carretera nacional i de
primer ordre i no a menys de 25 m de qualsevol via pública o camí havent d�estar
envoltades d�una tanca que les aïlli suficientment.

- També, les noves explotacions porcines i avícoles i les ampliacions s�hauran
d�instal lar a una distància mínima de 1000 metres del nucli de la població sens
perjudici de les distàncies entre establiments que disposi la legislació sanitària
corresponent, a excepció de les adaptacions de les explotacions al benestar
animal, que no caldrà complir ho.

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

- Per la resta de les explotacions agropecuàries serà d�aplicació la legislació sanitària
especifica.
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- Les explotacions ramaderes hauran de disposar d�un Pla de gestió de Dejeccions
Ramaderes aprovat pel DARP i ajustat a la capacitat productiva i al cens real de
l�explotació ramadera.

Pel que fa a la resta de condicionats no regulades en aquest article restaran sotmeses a
l�establert a les edificacions agropecuàries.

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

Article 23. S�anul len els articles 100, 101, 102, 103 i 104

6.0.2. REGULACIÓ DEL PAISATGE DEL SÒL NO URBANITZABLE

Article 24. Es modifica l�article 105 que queda redactat de la manera següent:

Article 105

Condició paisatgística

1. Mesures de protecció:

Pel que fa a les mesures de protecció del sòl no urbanitzable serà d�aplicació l�establert a
l�article 2.13 del Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre.

2. Directrius del paisatge

Les Directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les Terres de l�Ebre són disposicions
d�aplicació directa en el sòl no urbanitzable.

En el relacionat a la geomorfologia, aigua, modelació agrària, fites visuals, fons escèniques,
construccions aïllades, infraestructures lineals, àrees especialitzades i espais degradats,
s�estarà a l�especificat als articles 2.1 a 2.9 de les Directrius del Paisatge recollides al Pla
territorial vigent.

3. Consideracions generals

Els projectes de transformació del territori han de prendre en consideració les qüestions
següents:

- El fet de mantenir l�escala de gra petit, com abancalaments, camins i altres,
considerant la seva integració amb la morfologia natural existent al territori.

- Es consideren paisatgísticament positives les transformacions físiques encaminades a
restituir la morfologia natural en aquells llocs on hagués estat alterada negativament.

- Els moviments de terres motivats per l�agricultura, les infraestructures i l�edificació no
han d�anar més enllà del que sigui estrictament necessari i han de minimitzar els
desmunts i terraplens i, molt especialment, l�afectació al sistema de drenatge natural.
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El tractament dels talussos pel que fa al pendent i a la revegetació s�ha de fer en
coherència amb el paisatge de l�entorn.

- Es preservaran els marges i construccions de pedra en sec, es procurarà la seva
conservació i manteniment. L�alteració d�aquests elements deurà ser autoritzada
específicament per l�ajuntament, prèvia justificació.

- Es preservaran les característiques dels elements de separació entre unitats
productives, ja siguin murs de pedra o altres materials, marges, tanques arbrades o
espais residuals que concentren els desnivells i que poden presentar diferents
formacions vegetals (brolles, retalls de bosc, fileres d�arbres...).

4. Construccions

Les construccions aïllades han de prendre en consideració també l�especificat en les
Directrius del Paisatge, que es descriuen a continuació:

- 1. Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties
d�autorització de les noves edificacions, construccions o instal lacions aïllades en el
territori, tant d�aquelles que es poden admetre en sòl no urbanitzable com aquelles
que ocupin parcel les aïllades de sòl urbà.

- 2. Entre les estratègies d�harmonització, mimetització/ocultació o monumentalització,
que són les opcions de projecte d�un nou element aïllat en el paisatge, es considera
preferent la primera, que pretén la integració de l�element en el paisatge, amb un
resultat positiu o, com a mínim, neutre pel que fa a la qualitat d�aquest paisatge.
L�estratègia de mimesi/ocultació és la indicada quan no es pot assolir un grau
acceptable d�harmonització. Excepcionalment, es pot optar per l�estratègia de
monumentalització quan, per l�elevada qualitat formal i singularitat del nou element a
construir, aquest hagi de passar a ser un component principal del paisatge.

- 3. Tots els projectes d�edificacions, construccions o instal lacions aïllades han
d�incorporar un estudi d�impacte i integració paisatgística.

- 4. Els plans especials urbanístics d�ordenació del paisatge i els altres instruments de
planejament urbanístic han d�establir paràmetres per a la regulació de les edificacions
en sòl no urbanitzable, en especial d�aquelles motivades per les activitats agrícoles i
ramaderes. Els paràmetres han de ser coherents amb el patró agrari i paisatgístic que
es deriva en cada cas de la xarxa de camins, el sistema de rec, la parcel lació i la
topografia i, en tot cas, no han de contradir el que disposa la normativa sectorial
agrària.

- 5. En tant que les directrius del paisatge específiques d�una àrea territorial o
instruments de planejament urbanístic no estableixin uns paràmetres més precisos en
funció de les característiques diferencials de l�àrea, les edificacions aïllades s�han de
subjectar a les següents condicions:
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a) Implantació

Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la
integració paisatgística de la construcció, s�han d�avaluar diverses alternatives
d�emplaçament i se seleccionarà la més adient en relació amb el paisatge. En
principi, i llevat dels casos d�estratègia de monumentalització, convé evitar les
localitzacions a les parts centrals dels fons de vall, en punts focals respecte a
carreteres, miradors i en indrets amb alta exposició visual.

b) Perfil territorial

S�han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i
s�evitarà la localització d�edificacions sobre els punts prominents, els careners i
les cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de l�edificació en la
línia d�horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge.

c) Proporció

Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del
paisatge, de manera que s�evitin o es fraccionin aquelles que per la seva
grandària constitueixen una presència impròpia i desproporcionada.

d) Pendent

En totes les intervencions s�ha d�evitar ocupar els terrenys amb major pendent,
i aprofitar els desnivells del terreny per evitar desmunts i terraplens excessius.

La implantació d�edificacions es farà, preferentment, en espais aprofitant
bancals o esplanades naturals.

Quan siguin necessaris anivellaments, s�ha de procurar evitar l�aparició de
murs de contenció de terres i s�han de salvar els desnivells amb desmunts o
talussos que tinguin pendents amb una relació mínima 3H:2V, els quals
permeten la revegetació.

S�han de compensar al màxim els moviments de terres i fer coincidir al màxim
la cota del centre de la construcció amb la cota natural del terreny per tal
d�integrar millor les construccions.

Tota nova implantació d�edificació o construcció que pugui comportar
moviments de terres haurà de justificar topogràficament la idoneïtat del seu
emplaçament.

Per tal de minimitzar l�impacte visual, les edificacions s�han d�esglaonar o s�han
de descompondre en diversos elements simples articulats, de manera que
s�eviti la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus
extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.



73

e) Parcel la

La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció requereix que
aquesta ocupi la mínima part possible de la parcel la i que la resta mantingui el
caràcter d�espai rural no artificialitzat que ha d�actuar de coixí amb l�entorn no
transformat, tot i que s�admeten les actuacions necessàries per donar un
correcte tractament als límits de la construcció.

f) Distàncies

Si no hi ha un pla especial urbanístic amb l�objectiu d�ordenació del paisatge
que justificadament estableixi altres condicions més permissives, les
edificacions que es poguessin autoritzar en SNU s�han de separar de les zones
fluvials dels rius, rieres i barrancs, dels marges de les infraestructures lineals de
comunicació i vies fèrries l�establerta a la normativa sectorial d�aplicació en
cada cas.

Les distàncies establertes en les respectives normatives es poden disminuir
justificadament, si la respectiva norma ho permet, en aquells casos
d�edificacions agràries o d�interès públic de necessària ubicació en una
parcel la en què la configuració del territori les faci inabastables.

g) Façanes i cobertes

És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les
edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d�acabament
només s�han d�utilitzar aquells que presentin colors i textures que harmonitzin
amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys que en
desvaloritzin la imatge dominant.

h) Vegetació

Es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d�arbrat, amb espècies i
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de
l�edificació.

- 6. Les pautes d�actuació establertes en aquest article són d�aplicació, si escau, per
millorar la integració paisatgística de les edificacions rurals existents.

- 7. Caldrà que els acabats i la volumetria de totes les construccions s�integrin en el seu
entorn sense provocar impacte de color o volum general. Els colors d�acabament seran
els tradicionals de la comarca, ocres i terrosos, quedant prohibits els discordants o
amb lluentors.

- 8. En cap cas, quedaran a vistes les parets o tancaments de totxana, fàbrica de bloc de
ciment o similar.
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5. Les tanques

Les tanques de separació de finques, parcel les o recintes en l�espai agrari, s�estarà a
l�establert a les directrius del Paisatge, essent les següents:

- a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s�admeten tanques d�obra, llevat dels
murs de pedra seca d�alçada no superior a 90 cm.

- b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència
en tota la seva alçada.

- c) Les tanques visualment permeables poden complementar se amb vegetació pròpia
de l�entorn per aconseguir el grau d�opacitat que es desitgi.

- d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud,
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l�entorn
si aquest no és homogeni.

- e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per
tal que s�integrin bé en gamma cromàtica del lloc.

- f) Sempre que no sigui incompatible amb l�activitat que motivi la necessitat de
tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc.

- g) Les tanques d�obra existents i les que preveu la lletra h) s�han de tractar amb
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració en el paisatge.

- h) Només s�admeten tanques d�obra o opaques en general en aquelles parcel les on
per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d�accés o de vistes i no hi hagi
altres fórmules de tancament que puguin garantir ho.

En cas que sigui necessari un sòcol o base per l�ancoratge dels elements manufacturats
que componen la tanca, aquest no sobrepassarà més de 40 cm sobre el nivell del sòl
natural i serà de pedra o revestit amb morters de colors ocres, intensitats mitjanes i
textura mate.

En els tancats de tipus arbustiu s'ha d'utilitzar vegetació pròpia de la zona.

La distància de les tanques a l�eix dels camins serà de 5 m.

Pel que fa al les tanques dels establiment de càmping, amés de les consideracions dels
apartats anteriors, s�haurà de tenir en compte el que estableix el PDU de les activitats de
càmping pel que fa al Tancament dels límits i l�article 213 12 Tancament dels límits del
Decret 75/2020, de 4 d�agost, de turisme de Catalunya.

6. Altres consideracions

A més de les accions disposades en el Catàleg de paisatge de les Terres de l�Ebre, els
paisatges que comportin alguna activitat agropecuària, extracció de recursos naturals i l�ús
turístic i de gaudi hauran de garantir la conservació del paisatge amb:
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- La conservació de la vegetació i fauna pròpies del lloc.

- El respecte per l�evolució i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni
material i dels valors culturals associats.

- Determinació de rutes i miradors que promoguin el coneixement i gaudi del medi
natural, partint d�itineraris paisatgístics establers com la ruta de La Pobla de Massaluca
a Riba roja d�Ebre. Les rutes hauran d�enllaçar viari rural, espais naturals i nuclis
urbans. Els materials utilitzats en el tractament del ferm seran del tipus natural.

Article 25. S�afegeix l�article 105 bis que queda redactat de la manera següent:

Article 105 bis

Jardineria i protecció del medi ambient

1. Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran pel manteniment de l�arbrat existent.

Estan protegits tots aquells arbres o comunitats vegetals singulars pel seu emplaçament,
proporcions, grans mesures, edat extraordinària i espècie.

Només s�admet la tala d�arbres, quan estigui prevista als plans tècnics de gestió i millora
forestal (PTGMF), amb autorització expressa de l�administració forestal o quan sigui
conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual dels conreus o de l�aplicació de la
legislació en matèria de sanitat vegetal.

2. En els sectors afectats per incendis s�ha d�estimular la ràpida repoblació amb espècies
autòctones.

3. D�acord amb el document d�abast de l�estudi ambiental estratègic s�introdueix aquesta
relació de plantes i arbres:

Arbres recomanats no plantar

Acàcia (Robinia pseudoacacia)

Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)

Ailant (Ailanthus altissima)

Freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)

Freixe de flor (Fraxinus ornus)

Mimosa (Acacia dealbata)

Morera del paper (Broussonetia papyrifera)

Negundo (Acer negundo)

Troana (Ligustrum lucidum)
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Arbusts invasors

Budlèia (Buddleja davidii)

Cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)

Coronil la glauca (Coronilla valentina)

Garrotxa (Cotoneaster tomentosa)

Piracant (Pyracantha angustifolia) i (Pyracantha crenatoserrata)

Pitospor (Pittosporum tobira)

Plantes entapissants i reptants

Bàlsam, dits de bruixa o ungla de gat (Carpobrotus sp)

Bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia o Anredera cordifolia)

Cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)

Delairea odorata

Lligabosc (Locinera japonica)

Sicycos angulatus

Vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica)

Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)

Tradescantia (Tradescantia fluminensis)

Miraguà (Araujia sericifera)

Plantes crasses i assimilables

Aloe maculat (Aloe maculata)

Atzavara (Agave sp.)

Figueres de moro (Opuntia sp)

Bryophyllum daigremontianum

Altres espècies

Acant (Acanthus mollis)

Herba de la Pampa (Cortaderia selloana)

Senecio angulatus



77

Canya (Arundo donax)

Erigeron karvisnakianus

6.0.3. REGULACIÓ DE LES ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE

Article 26. Es modifica l�article 106 que queda redactat de la manera següent:

Article 106

Zones del sòl no urbanitzable

A partir dels tipus i delimitacions dels sòls contemplats al sistema d�espais oberts del Pla
territorial, es defineixen les següents zones en el sòl no urbanitzable:

- 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)

Espais naturals protegits

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

Zona de protecció especial amb regulació d�usos (clau 26)

Zona amb regulació d�usos, lligat amb l�aprofitament turístic, esportiu i de
lleure dels espais naturals vora del riu.

Sistema general de serveis tècnics, clau 27

- Patrimoni cultural

Article 27. S�afegeix l�article 106 bis que queda redactat de la manera següent:

Article 106 bis

Sòl de protecció preventiu, zona agrícola, clau 20

Definició

En el sòl de protecció preventiva s�inclou els sòls classificats com a no urbanitzables que no
han estat considerats de protecció especial.
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Els terrenys així qualificats es delimiten en els plànols d�ordenació amb la clau 20.

En aquest tipus de sòl seran aplicables els articles precedents, que són del tipus general i
aplicables a totes les zones, excepte quan la regulació específica de cada zona sigui més
restrictiva o contrària.

Usos admesos

Tots els usos admesos per la Llei d�urbanisme i per aquesta normativa en sòl no
urbanitzable s�admeten en aquest tipus de sòl, inclòs les instal lacions de càmping i les
establertes en el PDU de les activitats de càmping.

Les activitats de càmping no es podran situar en sols d�alt valor agrícola, forestal. No es podran
localitzar en els careners, ni terrenys de pendent superior al 20%, ni en qualsevol altra situació
que suposi un impacte negatiu en el paisatge. Hauran de complir l�establert en l�article 105,
condició paisatgística i 105 bis, jardineria i protecció del medi natural de les presents normes.

Article 28. S�afegeix l�article 106 ter que queda redactat de la manera següent:

Article 106 ter

Sòl de protecció especial, paràmetres generals

1. Definició

El sòl de protecció especial incorpora diverses zones i disposa de regulació especifica per a
cada zona.

Compren el sòl que pels valors naturals o connectivitat ecològica o per la localització en el
territori, es considera més adequat per integrar una xarxa permanent i continua d�espais
oberts, que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d�espais oberts del territori
amb els seus diferents caràcters i funcions.

El sòl de protecció a més incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa
sectorial com el Pla d�Espais d�Interès Natural i la xarxa Natura 2000.

També incorpora altres zones com: La zona pròpiament de protecció especial, la zona de
protecció del patrimoni, la zona de protecció d�elements naturals i la zona amb regulació
d�usos. En totes elles serà d�aplicació les determinacions generals per aquest tipus de sòl.

2. Usos admesos

En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de
nova planta o ampliació de les existents:

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que
estableix el Pla territorial. Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l�article 2.5
del PTPTE .
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b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d�acord amb el que
estableix l�article 47 del Text refós de la Llei d�urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i
que en les presents normes es corresponen amb les definides en els articles del 15 al
22 quan es garanteixi la no afectació dels valors que motiven la protecció especial
d�aquest sòl. Aquestes edificacions o instal lacions corresponen als tipus B i C de
l�article 2.5 del PTPTE de juliol de 2010.

Aquestes són:

1. Construccions pròpiament rústiques:

a) 1.1 Activitats agrícoles.

b) 1.2 Activitats ramaderes.

c) Activitat en general rústica.

2. Actuacions d�interès públic:

a) Activitats col lectives de caràcter esportiu, cultural, d�educació en el lleure i
d�esbarjo que es desenvolupin a l�aire lliure, amb les obres i instal lacions
mínimes i imprescindibles per a l�ús de què es tracti.

Entre aquestes es troben les àrees naturals d�acampada, definides com a zones
on s�admet l�acampada controlada, segons el PDU de les activitats de càmping.

b) Equipament i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

c) Les infraestructures d'accessibilitat.

d) Instal lacions i obres necessàries per a serveis tècnics de telecomunicacions,
la infraestructura hidràulica general, la xarxa de subministrament d�energia
elèctrica, d�abastament i subministrament d�aigua i de sanejament, el
tractament de residus.

e) Instal lacions ambientals d�interès públic.

f) Producció d�energia a partir de fonts renovables.

g) Parcs eòlics emplaçats d�acord amb la reglamentació sectorial.

h) Parcs fotovoltaics.

3. Habitatge familiar vinculat a les activitats agràries, forestals i ramaderes o
allotjament de persones treballadores temporeres.

4. Activitats de càmping, àrees d�acollida d�autocaravanes i aparcaments de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda en sols expressament marcats en la documentació
gràfica i que es corresponent als PEU Pinyeres 1 i 2.
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5. Habitatge en rehabilitació de masies i cases rurals previstes per l�article 47.3a) i b)
de la LUC

6. Turisme rural, establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d�hotel
apartament), educació en el lleure, activitat de creació artística o de producció
artesanal, activitat d�exercici de professions liberals, restauració, equipaments o
serveis comunitaris en rehabilitació de les construccions previstes pels articles 47.3a),
b) i c) de la LUC.

Tots els usos anteriors hauran de ser compatibles amb el grau d�inundabilitat de la zona on
s�ubiquen.

3. Usos no admesos en sòl de protecció especial

No s�admeten en sòl no urbanitzable de protecció especial,

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

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

- Construccions i instal lacions vinculades a l�execució, manteniment i funcionament de
les obres públiques (àrees de manteniment).

4. Regulació

4.1. Els aprofitaments forestals han de respondre a un pla tècnic de gestió i millora forestal,
autoritzat pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en gestió
forestal, i han de contenir el principi de persistència, conservació i millora de les
masses forestals. Es podran realitzar actuacions de canvi de conreu i tales sempre que
estiguin autoritzades per l�Àrea de Medi Natural.

En les zones de boscos i matolls la condició necessària per a admetre la rompuda
forestal dels boscos, a fi de retornar els terrenys forestals a fins agrícoles, és que el
pendent no sigui superior al 30% i que es disposi en terrasses abancalades per a reduir
els processos d�erosió del sòl pel vent o pluja.

4.2. En terrenys forestals s�admet la implantació d�elements relacionats amb la conservació
del bosc i la reducció del perill d�incendi forestal, com l�obertura de pistes d�accés en
extensió de les existents, construccions de basses, torres de vigilància, etc.

També l�ús ramader de tipus tradicional i extensiu en la gestió de les masses forestals.
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No es permetrà en cap cas l�obertura d�altres pistes que les exclusivament
necessàries per a l�aprofitament dels productes forestals i per a prevenir i aturar els
incendis i incloses en els programes de l�administració de Medi Ambient.

En terrenys forestals es podran realitzar amb llicència municipal prèvia, construccions
destinades a explotacions agrícoles, forestals o ramaderes que tinguin relació amb la
naturalesa i destinació de la finca, s�ajustin, si s�escau, als plans i normes del
Departament competent en medi ambient, en finques de superfície igual o superior a
25 ha.

4.3. Zones de ribera: el riu i les seves riberes esdevenen un dels principals elements de
connexió ecològica del territori i han de ser objecte de protecció i foment dels hàbitats
i espais que el componen.

Per aquest motiu es definirà com a zona de ribera la projecció sobre el terreny de la
franja de 20 m d�amplada a comptar des del límit de la zona de servitud. En aquesta
zona es prohibeixen les extraccions de terres i àrids.

Per la seva funció de retenció de sòls, a la zona de ribera no es podrà eliminar la
vegetació natural, inclosos els canyars, excepte en els casos en què la vegetació hagi
envaït una zona conreada almenys en els darrers 5 anys.

No es permet la construcció de camins paral lels al curs natural del riu o afluents,
dintre de la zona de ribera, excepte per al trànsit de vehicles no motoritzats o els
equips de seguretat i vigilància

No es permet la construcció de nous camins d�accés a les ribes del riu Ebre i afluents,
excepte en els casos en què siguin necessaris per a l�accés a finques sense accés rodat.

4.4. Tota edificació haurà de vetllar per la seva integració en l�entorn rural on s�emplaça,
adoptant les formes senzilles de les construccions tradicionals i emprant els materials i
elements compositius dels models de l�edificació rural, fugint dels elements
característics de les construccions urbanes.

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

A excepció de les construccions ramaderes i agrícoles els acabats seran els següents:

Colors terrossos, intensitats mitjanes i textures mates. No s�utilitzaran
revestiments artificials que imitin acabats tradicionals. Tampoc s�utilitzarà la
pedra aplacada en els revestiments de les façanes. Els murs podran estar fets
amb pedra del terreny, predominant la de tipus calcari, sense treballar o
lleugerament carejada, i es col locarà de forma tradicional amb morter de calç
o en sec.

Les obertures exteriors, les fusteries, els acabats arquitectònics han de
procurar respectar les característiques tradicionals de la zona. Els brancals i
llindes seran com el mur que els conformen. La fusteria habitualment serà de
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fusta, de color fosc i es recomana no col locar persianes, fusteria d�alumini o
PVC. S�evitarà el ràfec sobre les portes.

La coberta serà a una o dos vessants en funció de l�amplada de l�edificació,
amb el carener paral lel a les corbes de nivell i de teula àrab de color envellint i
terrós.

4.5. La disposició de les edificacions s�ha d�agrupar al voltant de l�edificació principal
evitant la dispersió de les noves edificacions en el territori i la seva aparició
indiscriminada.

Es respectaran els elements estructuradors del paisatge, adaptant la seva orientació a
la trama parcel laria.

No es realitzaran terraplenats de gran dimensió per la seva ubicació i es compensaran
els moviments de terres, generant, si s�escau, terrasses esglaonades a diferents cotes.

Cal reduir l�impacte de les noves construccions, especialment quan s�emplacin en
zones obertes on la projecció de la silueta en la línia d�horitzó modifiqui el paisatge,
creant una presència impròpia i desproporcionada respecte de la dimensió i escala del
paisatge.

Tenint en compte els trets topogràfics del terreny, les edificacions s�han de situar fora
de les masses arbòries madures, sense sobresortir per damunt de les carenes i altres
inflexions convexes del terreny, ni ocupar els punts culminants d�aquest, ni els fons de
les valls. Es col locaran a mig vessant, allunyades dels límits dels terraplens, de forma
que quedin els menys exposades possibles visualment. No interferiran sobre visuals
destacades i no malmetran espais amb valors àmpliament reconeguts o indrets amb
alta exposició visual.

4.6. No es podrà edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels
riscs.

4.7. Pel que fa als edificis de caràcter tradicional existents cal vetllar pel manteniment dels
seus valors històrics, arquitectònics i ambientals i, a més de l�activitat rural, admetre hi
aquelles activitats que permetin conservar tant els edificis com els seus estàndards en
el seu lloc, incloent hi, de forma controlada i estricta, usos complementaris admesos
en el sòl no urbanitzable d�aquestes normes.

Article 29. S�afegeix l�article 106 quater que queda redactat de la manera següent:

Article 106 quater

Zona de protecció especial, clau 24 a

1. Definició
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Els terrenys qualificats de zona de protecció especial es delimiten als plànols d�ordenació
amb la clau 24a.

2. Regulació

La regulació serà la del sòl de protecció especial, article 106 ter de les presents normes.

6.1.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DE MONUMENTS

Article 30. Es modifica l�article 107 que queda redactat de la manera següent:

Article 107

Zona de protecció del patrimoni, clau 24c

1. Definició

Aquesta zona està situada dins del sòl de protecció especial.

Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d�ordenació amb la clau 24c.

2. Regulació

La regulació serà la del sòl de protecció especial, article 106 ter de les presents normes.

En general per tal de preservar l�entorn i els propis elements d�interès patrimonial, a les àrees
específicament esgrafiades als plànols no es permetrà cap tipus de construcció ni actuació
llevat de les directament relacionades amb la conservació, manteniment o millora. No obstant
això, amb l�informe previ del Departament competent en matèria de cultura es que podrà
determinar el tipus de construcció a realitzar.

Les intervencions en aquests espais es portaran a terme d�acord amb la legislació vigent sobre
patrimoni, Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807) i
Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic (DOGC núm. 3594).

6.2.0 SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ D�ELEMENTS NATURALS

Article 31. Es modifica l�article 108 que queda redactat de la manera següent:

Article 108

Zona de protecció d�elements naturals, clau 24b

1. Definició

Tot i que ja existeix el Pla d�interès Natural (PEIN) i Natura 2000, aquestes Normes Subsidiàries
amplien la protecció d�elements naturals a la petita zona d�aiguamolls situada a l�est de la
població, a la part sud de la corba del riu, i una petita porció a la ribera contrària, i tots aquells
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emplaçaments que allotgen espècies animals i de flora singulars, així com hàbitats d�interès
comunitari prioritaris sense protecció específica.

Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d�ordenació amb la clau 24b.

2. Regulació

La seva regulació en general serà la mateixa a l�establerta en el sòl de xarxa Natura 2000/PEIN
i, particularment, caldrà tenir en compte les següents condicions:

2.1.Les implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable de protecció especial
que comportin canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser
admeses amb caràcter excepcional, sempre que encaixin en la descripció de les
implantacions del tipus A, exposada en l�article 95 bis.

2.2.Els projectes de construcció d�edificacions, transformacions del terreny o qualsevol
canvi d�ús, hauran de justificar la no afectació directa o indirecta dels elements
ambientals rellevants (hàbitats d�interès comunitari, flora amenaçada o protegida,
espècies animals i els seus hàbitats) que han motivat la seva creació. Si es considera
oportú, es podrà iniciar el tràmit d�avaluació ambiental del projecte o programa.

2.3.Les edificacions preexistents que no compleixin amb els objectius de qualitat
paisatgística, que per motius tècnics no siguin susceptibles d�arranjament i que no
tinguin la condició d�edifici d�interès històric o cultural, hauran de ser enderrocades.

Article 32. Es modifica l�article 109 que queda redactat de la manera següent:

Article 109

Zona EIN/Natura 2000, paràmetres generals

1. Definició

Correspon a la zona delimitada per l�EIN i/o Natura 2000 i estarà sotmesa a la regulació
establerta en el decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s�aprova el Pla d�espais
d�interès natural (PEIN) i la seva modificació inclosa en el decret 278/2007, de 18 de
desembre. També, per l�Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es signen zones
d�especial protecció per a les aus (ZEPA) i s�aprova la proposta de llocs d�importància
comunitària (LIC), i les disposicions que li són d�aplicació.

La delimitació definitiva de l�àmbit serà el que estableixi el Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge que es formuli d�acord amb el que disposa d�article 8.5 del
decret 321/1992, de 14 de desembre.

2. Objectius

L�objectiu és la preservació dels processos d�urbanització, protecció del medi natural i del
paisatge per tal de garantir i salvaguardar els valors que han motivat la inclusió de l�espai
en el Pla d�espais d�interès natural i/o la xarxa Natura 2000.
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3. Regulació d�usos i activitats

En general la regulació serà la del sòl de protecció especial, article 106 ter de les presents
normes.

Els usos i activitats existents han de garantir la preservació dels elements ambientals
rellevants identificats en aquestes normes.

Les noves implantacions no seran admeses si representen una afectació directa o indirecta
d�aquests elements ambientals rellevants i especialment dels hàbitats d�interès comunitari
catalogats com a prioritaris, les àrees de distribució d�espècies de flora singular amenaçada
o protegida i les espècies de fauna i els seus hàbitats amb la condició de protegides.

4. Usos admesos

Usos públics: els usos públics en les zones dels EIN i/o xarxa Natura 2000 es
desenvoluparan amb ple respecte als béns, els drets privats i les propietats existents.

En general es permeten les construccions i les dependències pròpies d�una activitat
agrícola, ramadera, d�explotació de recursos naturals o, en general, rústica que tinguin
relació amb la naturalesa i destinació de la finca.

A més de la reconstrucció i rehabilitació de masies, cases rurals i altres, podran autoritzar
se, seguin el procediment previst a la Llei d�urbanisme, aquelles que aporten qualitat al
medi natural, agrari i paisatgístic i les edificacions i instal lacions d�utilitat pública o interès
social que hagin d�emplaçar se en el medi rural, com també edificis destinats a habitatge
familiar que s�ajusti a les condicions establertes en l�article 47 i 49 del Text refós de la Llei
d�urbanisme. En aquests supòsits, en el moment de l�autorització, es tindran en
consideració els efectes sobre el medi i les explotacions rurals i forestals.

L�aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora, d�acord amb la Llei 6/1988, forestal de
Catalunya. La repoblació forestal haurà de limitar se a espècies autòctones de la zona.

Es prohibirà la plantació d�espècies al lòctones que puguin alterar l�equilibri ecològic i
l�entitat de les comunitats vegetals autòctones.

Les activitats extractives de nova implantació hi són prohibides, excepte quan es tracti de
l�explotació d�acumulacions de grava dipositada durant la construcció de la presa, quan es
tracti de restitucions ambientals o quan s�utilitzin estructures desmuntables. Tampoc es
podran implantar granges de cria intensiva i indústries.

En general els usos admissibles i no admissibles en aquest tipus de sòl s�estarà a l�establert
al Pla territorial de les Terres de l�Ebre, a la Llei d�Urbanisme vigent i al PDUAC. Tots
hauran de ser compatibles amb el grau d�inundabilitat de la zona.
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5. Avaluació d�impacte ambiental.

D�acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d�avaluació ambiental, cal sotmetre a una
avaluació d�impacte ambiental ordinària els projectes de l�annex I, així com la resta dels
indicats a l�article 7.1 de la llei.

Seran objecte d�una avaluació d�impacte ambiental simplificada, els projectes de l�annex II
i resta dels indicats a l�article 7.2 de la Llei. Cal destacar, tal com es pretén en el paràgraf
de l�apartat indicat, que també cal sotmetre a aquest procediment simplificat els projectes
que, tot i no estar inclosos a l�annex I ni a l�annex II, puguin afectar de forma apreciable,
directa o indirectament, espais de la xarxa Natura 2000, d�acord amb l�article 7.2.b de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d�avaluació ambiental.

Article 33. S�afegeix l�article 109 bis que queda redactat de la manera següent:

Article 109 bis

Zona EIN/Natura 2000, clau 25

1. Definició

Els terrenys així qualificats de zona EIN/Natura 200 es delimiten als plànols d�ordenació
amb la clau 25.

2. Regulació

La regulació serà la del sòl de protecció especial, article 106 ter i zona EIN/Natura 2000,
art. 109 de les presents normes.

Article 34. S�anul la l�article 110

6.3.0 SÒL NO URBANITZABLE AMB REGULACIÓ D�ÚS

Article 35. Es modifica l�article 111 que queda redactat de la manera següent:

Article 111

Usos del sòl no urbanitzable amb regulació d�ús , clau 26

Es determinen els següents usos:

a) Lleure i pesca lliures

Aquest ús correspon a una utilització pública dels espais, on tothom suposa el lliure
accés. Les construccions són molt senzilles: berenadors, llars de foc, taules i bancs,
lavabos, zones de pesca, etc.
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Es permet també, la instal lació de construccions no permanents vinculades a
l�explotació del lleure i la pesca i que tindran una concessió de la instal lació no
superior a 10 anys.

b) Càmping

L�objectiu és el desenvolupament de les activitats d�allotjament del turisme destinat a
la pesca recreativa i a les activitats de pesca turisme i de turisme pesquer i aqüícola, de
forma compatible amb els objectius de conservació del medi natural i del paisatge
establert en la xarxa Natura 2000.

Aquests tipus d�instal lacions es regiran per la normativa específica de càmpings i el
PDUAC. Les construccions permeses són les habituals d�aquest ús: recepció,
magatzem, lavabos, bar restaurant, equipament comercial segons el Decret Llei
1/2009, de 22 de desembre, d�ordenació dels equipaments comercials, etc.

Les instal lacions seran les pròpies de la categoria triada. Els elements externs com
tanques, enllumenat, etc. seran els mínims imprescindibles.

Per a la instal lació de les noves construccions de càmping serà necessària l�aprovació
d�un Pla especial urbanístic d�acord amb el PDUAC, el qual definirà entre altres la
dimensió de l�establiment i tots els paràmetres del PDUAC.

Sols es podrà situar en el sòl marcat amb PEU Pinyer 1 i 2.

c) Pesca amb embarcadors i petites construccions

L�organització d�estades per a gaudir de la pesca del silur (espècie centreeuropea
adaptada) requereix unes infraestructures mínimes com edificacions d�usos diversos
(recepció, magatzems, etc.) i embarcadors.

d) Embarcadors turístics

Per activitats de passeig a poca velocitat. Es requereixen unes infraestructures
mínimes edificades per a ús de magatzem, recepció, zona d�avituallament, etc.

e) Embarcadors esportius

Igual que l�anterior, per a practicar esports nàutics a motor (forabords, esquí nàutic,
etc.).

f) Altres usos de lleure

També es preveuen a la vora del riu, altres activitats de lleure lligades a la zona. Així
hom pot preveure les instal lacions de lloguer de tota mena de vehicles o
embarcacions per passejar hi: canoes, embarcacions a rems, a pedals, a vela, a motor,
bicicletes, cavalls, motocicletes, tot terreny, etc.
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g) Àrees naturals d�acampada

Aquestes àrees són per al suport de les activitats esportives a l�aire lliure i de
muntanya, com les esposades en els paràgrafs anteriors, destinades al gaudi dels
espais naturals protegits i el seu entorn.

Aquest tipus d�instal lació es regirà pel PDU de les activitats de càmping i les seves
disposicions especifiques.

Article 36. Es modifica l�article 112 que queda redactat de la manera següent:

Article 112

Zones amb regulació d�ús, lligat amb l�aprofitament turístic, esportiu i de lleure dels
espais naturals vora del riu, clau 26

1. Definició

Aquestes zones corresponen a uns determinats espais on es poden desenvolupar activitats
lligades al riu.

Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d�ordenació amb la clau 26.

2. Objectius

Obtenir un paisatge natural ben conservat, amb qualitat paisatgística, i que compaginin
l�activitat agropecuària, l�extracció de recursos naturals i l�ús turístic i de gaudi.

Generar una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les
panoràmiques més rellevants.

Afavorir uns paisatges dels entorns naturals de l�Ebre i del conjunt de barrancs, que en
conservin els valors i siguin accessibles per a activitats de gaudi respectuós.

Donat que les zones menys profundes als marges del riu Ebre poden ser els llocs on s�hi
concentrin els principals elements ambientals aquàtics (espècies i hàbitats), les
desembocadures de barrancs al riu Ebre només seran navegables a motor amb amplades
superiors a 50 m. Tampoc es permetrà la implantació d�embarcadors, molls o zones de
pesca des de terra en aquests espais.

Evitar que el procés d�abandonament de conreus i conseqüentment l�expansió de la massa
forestal, faci més vulnerable la zona davant el risc de patir grans incendis forestals. Aquest
procés d�abandonament també comporta la degradació de l�arquitectura tradicional de
pedra en sec, especialment de marges. Les instal lacions i espais d�ús turístic han de
complir el Decret 64/1995.

Desenvolupar la potencialitat de Riba roja envers el riu, dinamitzant les activitats
vinculades a l�Ebre, i millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del territori,
aprofitant i creant les condicions favorables.
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Evitar que el procés de despoblament del nucli de Riba roja d�Ebre, per manca de dinàmica
econòmica, afavoreixi la degradació del nucli antic de la vila.

Procurar la restauració dels espais naturals i la conservació de les masses de pi blanc
objecte de declaració com a EIN.

Potenciar l�ús turístic, lúdic i social vinculat amb l�existència del riu i de l�embassament de
Riba roja, el qual conté activitats de pesca esportiva i navegació recreativa, que permeti el
seu ús per part de la població que cada vegada demana més contacte amb la natura i els
espais oberts.

Respectar els amargenaments de pedra seca i la resta de patrimoni d�arquitectura rural de
pedra seca i elements de caràcter tradicional.

Conservar els conreus d�oliveres com a patró agrícola d�elevada biodiversitat, valor estètic i
interès interpretatiu, així com per l�efecte barrera davant els incendis forestals.

3. Zones

S�estableixen 3 zones diferenciades i marcades en la documentació gràfica:

Zona 1: situada en xarxa Natura 2000, al marge dret de l�embassament de Riba roja,
entre el barranc de Sant Francesc i la zona 2, situada damunt de la presa.

En la documentació gràfica s�han marcat els dos àmbits on actualment hi ha els
càmpings i que seran objecte d�un pla especial urbanístic i ambiental per a la
implantació d�activitats de càmping, àrees d�acollida d�autocaravanes i els
aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda com activitats
complementàries, d�acord amb les determinacions del PDU de les activitats de
càmping. Aquests àmbits es corresponen amb el PEU Pinyeres 1 i PEU pinyeres 2. La
densitat establerta serà la que determina el PDUAC en sòl de protecció especial (25
unitats d�acampada/hectàrea). En el càmping existent Pinyeres ara la densitat és més
elevada i en el desenvolupament del PEU corresponen es podrà mantenir. La seva
regulació ve determinada pel punt 4 de l�article 106 ter, l�article 106 i l�article 111 de
les presents normes, a més de la norma especifica de càmpings i el PDUAC.

Els usos també permesos en tota la zona 1 són:

c) Pesca amb embarcadors i petites construccions

d) Embarcadors turístics

e) Embarcadors esportius

f) Altres usos de lleure

g) Àrees naturals d�acampada

Zona 2: situada en xarxa Natura 2000, al marge dret de l�embassament de Riba roja,
entre la zona 1 i la presa.
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Els usos permesos en tota la zona 2 són:

a) Lleure i pesca lliures,

Zona 3: situada a banda i banda davant del club nàutic, en la cua de l�embassament de
Flix.

Els usos permesos en tota la zona 3 són:

a) Lleure i pesca lliures

d) Embarcadors turístics

e) Embarcadors esportius

f) Altres usos de lleure

g) Àrees naturals d�acampada

Totes les instal lacions, construccions, edificacions i activitats a implantar en la zona
afectada pel sistema hidrogràfic han de complir amb les restriccions i determinacions que
recull l�article 137 de les presents normes i els articles 9bis i 14bis de l�RDPH.

Article 37. Es modifica l�article 113 que queda redactat de la manera següent:

Article 113

Regulació del sòl no urbanitzable amb regulació d�ús, clau 26

1. Construccions i alteracions del medi natural

A més de complir les condicions establertes en el sòl no urbanitzable i especialment article 106
ter corresponent al sòl de protecció especial d�aquestes normes, donaran compliment als
objectius establerts en l�article 109, sòl EIN/Natura 2000.

D�acord amb els usos previstos en cada la zona, les activitats i edificacions també compliran el
següent:

Qualsevol construcció tindrà una alçària màxima de 4,0 m no permetent se més que
planta baixa. Essent l�ocupació màxima del 5%. Excepcionalment i de forma justificada es
podrà autoritzar edificacions amb un màxim de 6,5 m d�alçada, corresponent a planta
baixa i pis.

2. Elements comuns a totes les zones

L�establiment de qualsevol activitat comportarà per part del sol licitant l�obligatorietat de
disposar d�un accés públic al riu o embassament cada 250 m com a màxim. Això significa que
no es podran privatitzar faixes contigües al riu superiors a aquesta distància.
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No es permetran moviments de terres, a excepció de les estrictament destinades al
manteniment dels bancals existents, la millora de la xarxa viària interior i la fonamentació de
les edificacions.

S�adaptarà el traçat dels camins interiors necessaris en el desenvolupament de l�activitat a
l�estructura del paisatge. Es basaran en el parcel lari, la vegetació i la topografia.

No s�admet la pavimentació dels espais lliures, sense perjudici de possibles tractaments
puntuals de la xarxa viària interior.

No es sobredimensionarà la zona d�aparcaments, es distribuiran en diferents àrees si així
s�altera menys la topografia. No s�impermeabilitzarà el sòl, es plantarà arbrat autòcton i es
limitarà la presència de marques i senyals viàries.

Pel que fa a la protecció de la vegetació i de l�entorn, en el desenvolupament de l'activitat es
conservarà la vegetació autòctona existent, els marges tradicionals de pedra en sec, les
construccions tradicionals i s�evitarà l�enjardinament. En l�ornamentació s�escolliran arbres,
arbustos i herbacis habituals dels espais circumdants. En la seva plantació es reproduiran les
pautes de la vegetació espontània o les de les plantacions tradicionals del lloc.

Es preveuran plantacions d�acompanyament de les construccions amb la finalitat d�integrar les
paisatgísticament. No serà qüestió d�ocultar les sinó de filtrar les visuals i crear una imatge
cuidada, de qualitat i coherent amb l�entorn rural.

També es preveuran plantacions d�acompanyament dels altres elements. Es tractarà l�espai
exterior amb la finalitat de millorar la integració de tot el conjunt, prenen en consideració els
elements auxiliars, les tanques, els camins i accessos, els espais funcionals i de circulació...

Pel que fa a l�enllumenat exterior el caldrà col locar a una alçària inferior als dos metres i
utilitzar lluminàries que no dispersin la llum i làmpades que emetin llum càlida. El nivell de
protecció lumínica serà el corresponent a la Zona E1 segons la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d�ordenació ambiental de l�enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

En quant a la protecció acústica es considera que l�espai on s�engloben els usos permesos és
una zona de sensibilitat acústica alta (A).

La introducció de noves instal lacions no ha d�alterar el valor paisatgístic de l�entorn. Els
elements auxiliars com dipòsits d�aigua, fumerals, conduccions, cablejats, transformadors,
plaques solars, etc., han de passar el més desapercebut possible i s�utilitzarà una lògica clara
tant de localització com de disseny. Es poden soterrar totalment o parcialment. Les
instal lacions s�integraran en les construccions. Es minimitzaran els elements construïts
secundaris propers o adjacents a les construccions principals. No es col locaran conductes o
cablejats vistos ni altres elements de les instal lacions sobre les façanes ni dipòsits sobre les
cobertes. Es projectaran amb una visió de conjunt. En ubicar los es tindrà en compte la situació
de les construccions, la topografia, altres preexistències d�interès i els punts de vista més
importants sobre el conjunt. Es definiran les característiques constructives, dimensions,
materials i colors. Es soterraran les esteses de serveis individuals (si no és viable o
proporcionat, s�avaluaran altres opcions per concentrar les esteses).
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3. Disposició, composició i materials d�acabat de les edificacions.

Totes les construccions que es situïn en aquesta zona, inclús els albergs fixos de les unitats
d�acampada, compliran l�establert en l�apartat 4, Regulació, de l�article 106 ter de les presents
normes, que regula la disposició, composició i materials d�acabat de les edificacions.

Com a materials en el paviment exterior s�utilitzaran el ciment o derivats, tova ceràmica o
pedra natural. Com a criteri ambiental s�evitarà la impermeabilització innecessària del terreny i
es facilitarà la infiltració i la retenció de l�aigua de pluja.

Les cobertes seran de teula àrab. No s�utilitzarà el fibrociment o similar, ni els materials
brillants en aquestes ni en els paraments exteriors.

Els sostres dels coberts seran amb bigues de fusta i entrebigat de materials tradicionals.

4. Llicència

Per l�establiment i desenvolupament de l�activitat d�ús de càmping exposat en els articles
precedents objectes del desenvolupament de la zona amb regulació d�ús i lligades a l�activitat
terciària, caldrà la redacció d�un pla especial tal com determina el PDU de les activitats de
càmping. El pla especial incorporarà les cotes d�inundabilitat causades pel pantà i per l�Ebre.

7.0.0 PROTECCIÓ GENERAL D�EDIFICIS, PAISATGES, PARATGES, CONJUNTS I ELEMENTS A
CONSERVAR.

CATÀLEG

MEDI AMBIENT

Article 38. Es modifica l�article 122 que queda redactat de la manera següent:

Article 122

Com a protecció especial d�edificis, paisatges, paratges, medi ambient, conjunts i elements a
conservar es relaciona el següent catàleg:

CATÀLEG EN SÒL URBÀ

C 1 Centre històric

E 1. Església parroquial de Sant Bartomeu

E 4. Ajuntament

E 5. Castell

E 6. Can Mauricio

E 8 Porxo (pertxi)

E 9. Portal del carrer de la Palla
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E 10. Can Fantxico

E 11. Casa de l�Escola

E 12. Casa Princés

E 13. Pou de Manolo

P 1 Roca de la Pena

CATÀLEG EN SÒL NO URBANITZABLE

Patrimoni arquitectònic

Ermita de Santa Madrona

Ermita de Santa Magdalena de Berrús

La Garita

Estació de RENFE

Fortí a la Serra del Valencians

Jaciments arqueològics

Els Castellons de Riba roja d�Ebre I i II

Magalanya

Paladell, amb protecció superior: Espai de protecció arqueològica (EPA)

Senals, amb protecció superior: Espai de protecció arqueològica (EPA)

Vall de porcs

Mitjana

Pla del Fossar

Malcasat

Berrús

Santa Madrona

Al costat de Santa Madrona I i II

La Punta, les Terrotes

Barranc de la Sabatera

Ermita de Berrús
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Via de les Planes de Recader

Infraestructura d�evacuació d�energia renovable de la Terra Alta

Parc eòlic Riba roja d�Ebre

Llagut de Riba Roja

Nova carretera de Riba roja a Mequinensa

Línia evacuació set Riba roja Almatret, Almatret Maials, Granadella Maials

Mas de Maurisi, amb protecció superior: Espai de protecció arqueològica (EPA)

Línia Aèria 220KV, se Fatarella se Riba roja, d�evacuació de parcs eòlics Terra Alta

Espai Històric de la Batalla de l�Ebre de les trinxeres de Berrús

Paratge de les Valls

Cova del Pinyol

Berrús de Jaume Balances

Castell de Riba roja

Túmul de la Sària

Paratges

Calvari

Obra popular

Espais històrics Batalla de l�Ebre: Punta del Duc.

Forn d�oli de Ginebre Berrús I i II

Forn d�oli de Ginebre de Sant Francesc

Forn d�oli de Ginebre de Serení

Casa del carrer del Castell, 2 4

Sense estil definit

Forn d�oli de Miquel del Sim

Forn d�oli de ginebre de Josepet de Balances
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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

Forn d�oli de ginebre de Milio la Patxoca

Forn d�oli de ginebre de Polillo

Forn d�oli de ginebre de les Cadolles de Carlets

Forn d�oli de ginebre del Racó de les Foses

Forn d�oli de ginebre de la Vall de Metxut

Forn d�oli de ginebre de la Vall de Modorres

Article 39. S�afegeix l�article 122 bis que queda redactat de la manera següent:

Article122 bis

Regulació dels elements d�interès cultural

En les zones i elements d�interès cultural, arquitectònic i patrimonial establertes en les
Fitxes del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya caldrà informe d�aquest departament prèviament a qualsevol
tipus d�actuació.

Les intervencions sobre el sòl que puguin afectar restes amb jaciments arqueològics,
arquitectònics i paleontològics protegits estaran subjectes a la llei del patrimoni cultural
català vigent. Alhora, si en el decurs de l�execució de qualsevol obra es posa de manifest
l�existència de restes arqueològiques no conegudes, s�aturaran les obres en els punts
afectats i es procedirà d�acord amb el què disposa a Llei del patrimoni cultural català.

Es podran redactar plans especials de protecció de patrimoni de caràcter individualitzat
relatius a alguns elements o àmbits de relació d�elements de patrimoni anteriorment
esmentats.

Es podran autoritzar obres de consolidació i conservació de caràcter urgent, amb informe
previ del Departament competent matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya. Els
usos seran coherents amb l�entorn en què s�emplacen i amb la posada en valor dels edificis
o elements a protegir. Es prohibeixen expressament l�enderrocament o la transformació i
canvi de les característiques físiques dels edificis i, si escau, de llurs entorns ambientals.
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Qualsevol intervenció en un BCIN, d�acord amb l�article 34.1 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, ha de ésser autoritzada pel Departament
competent en cultura, i els criteris d�intervenció i autoritzacions de canvi d�ús s�ajustaran
als articles 35 i 36 de l�esmentada Llei.

Qualsevol intervenció en un BCIL, s�haurà d�informar al Departament competent en
cultura per tal que n�avaluï el tipus d�intervenció.

7.1.0. ALTRES CONSIDERACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 40. S�afegeix l�article 130 que queda redactat de la manera següent:

Article 130

Contaminació acústica en SNU

Prèviament a la implantació de les activitats no pròpies de l�agricultura i ramaderia caldrà
comprovar la seva compatibilitat amb els usos preexistents i, si s�escau, imposar mesures
correctores.

Per aquest motiu, s�han de tenir en compte les següents consideracions:

a) Els projectes que desenvolupin els usos i activitats en SNU han de remetre el compliment
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n'adapten els annexos i el reglament que la desenvolupa, per tal d�assegurar que els usos
previstos compleixen els objectius de qualitat acústica d�acord amb l�entorn en el qual es
desenvolupen.

Les àrees incloses en el Pla d�espais d�interès natural i els àmbits de protecció especial són
zones de sensibilitat acústica al (A).

b) Garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica als receptors acústics sensibles
(usos residencials, docents, sanitaris...), corresponents a zona de sensibilitat acústica Alta
A1, A2, A3, A4, o Moderada B1, segons s�escaigui, d�acord amb la normativa vigent

c) Assegurar la compatibilitat dels usos i activitats d�acord amb els objectius de qualitat
acústica establerts en el mapa de capacitat acústica, i en tots aquells casos que sigui
necessari, preveure les adequades zones de transició per assegurar la o bé establir les
mesures correctores.

d) L�autorització de tots aquells usos que puguin generar soroll i afectar els receptors
sensibles de l�entorn, restaran condicionats als resultats de l�estudi d�impacte acústic.
Aquest estudi pot preveure l�adopció de mesures correctores per permetre la implantació
de l�activitat si amb elles, es garanteix el compliment dels objectius de qualitat acústica.

e) Pel que fa a les noves construccions, abans que s�atorguin els permisos i les llicències
corresponents, l�ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de
qualitat acústica exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu compliment, i també
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que aquestes mesures i objectius es fan efectius tant en el projecte d�execució com en les
fases d�ordenació i de disseny.

f) Si el projecte bàsic d�una nova construcció no compleix el que disposa l�apartat anterior, el
procediment administratiu d�atorgament resta en suspens fins que se n�acrediti el seu
compliment o previsió.

g) Així mateix, en la fase de planificació, cal preveure l�aplicació de mesures correctores i/ o
preventives que assegurin el compliment dels objectius de qualitat acústica, en cas que
siguin necessàries, en tots aquells receptors sensibles que hi puguin quedar afectats.

Article 41. S�afegeix l�article 131 que queda redactat de la manera següent:

Article 131

Contaminació lumínica en SNU

Condicionants de la instal lació de l�enllumenat exterior de les activitats i usos en sòl no
urbanitzable:

a) Els projectes que desenvolupin els usos i activitats en SNU, han de remetre al compliment
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn, a les prescripcions del Decret 190/2015, de 25 d�agost d�acord
amb la zona de protecció establerta al Mapa de protecció vigent i a l�horari de
funcionament.

b) Les àrees incloses en el Pla d�espais d�interès natural, els àmbits de protecció especial i les
ribes d�aigües corresponent a la Zona E1 (protecció màxima de la contaminació lumínica)
segons s�estableix a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

En la resta del sòl no urbanitzable la seva protecció correspon a la zona E2 (protecció alta
de la contaminació lumínica).

c) Tots els espais del sòl no urbanitzable que els projectes d�usos o activitats requereixin
enllumenat exterior han de contenir la documentació tècnica establerta a l�Annex 1 del
Decret 190/2015, de 25 d�agost, per tal que l�administració competent pugui avaluar la
conveniència dels sistemes seleccionats.

d) Caldrà contemplar l�objectiu ambiental de minimització de l�impacte de la contaminació
lumínica, especialment a les zones més properes als espais naturals protegits per tal de
preservar els seus valors ambientals i reduir els efectes sobre el conjunt dels ecosistemes.

e) Atesa la proximitat del riu Ebre en el qual hi ha diversos espais protegits i les funcions com
a corredor biològic que desenvolupa, es recomana aplicar els criteris de tipus de làmpada i
llum propis de les zones de protecció màxima (E1) en tots aquells casos que sigui possible
per tal d�assegurar la compatibilitat de l�activitat amb la preservació del medi i una major
integració paisatgística.
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Article 42. S�afegeix l�article 132 que queda redactat de la manera següent:

Article 132

Gestió de residus en SNU

a) Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats
potencialment contaminants del sòl, cal que s�ajusti al compliment del Real Decret 9/2005,
de 14 de gener, pel qual s�estableix la relació d�activitats potencialment contaminants del
sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

b) Cal gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin generar
en el desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en matèria de
residus, de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s�aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

c) En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb
contingut d'amiant, caldrà donar compliment al Real decret 396/2006, de 31 de març, pel
qual s�estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb
risc d�exposició a l�amiant, al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió
de residus i al Real Decreto 553/2020 de 2 de juny, que regula el trasllat de residus. La
gestió dels residus s�efectuarà mitjançant empreses transportistes i empreses gestores de
residus autoritzades.

d) I en cas que els terrenys objecte de la present modificació puntual esdevinguin deficitaris o
excedents en terres (LER 170504), caldrà donar compliment, si escau, a l�Ordre
APM/1007/2017, de 10 d�octubre, sobre normes generals de valorització de materials
naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents
d�aquelles en què es van generar.

Article 43. S�afegeix l�article 133 que queda redactat de la manera següent:

Article 133

L�abastament en SNU

El subministrament dels recursos hídrics pot procedir de fonts pròpies o fonts alienes. En
relació amb les primeres, el propietari d�una finca pot aprofitar les aigües pluvials que discorrin
per ella i les que hi queden estancades per fer ne un ús privatiu, sempre que no afecti tercers i
l�ús de l�aigua recollida es produeixi dins de la finca, tal com preveu l�article 54.1 del TRLA i
l�article 84.1 de l�RDPH. Així com aprofitar les aigües procedents d�aiguaneixos i pous situats en
el seu interior sempre que el volum total anual no superi els 7.000 m3, tal com estableix
l�article 54.2 del TRLA i l�article 84.2 de l�RDPH. En el supòsit que es tracti d�un ús privatiu no
inclòs a l�article 54 del TRLA, o bé un aprofitament d�aigües superficials, requerirà la preceptiva
concessió administrativa, tal com disposen els articles 59 del TRLA i 93 de l�RDPH. En qualsevol
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cas, el propietari de la finca resta obligat a comunicar a l�organisme de conca, les
característiques de la utilització que es pretén realitzar per a la seva inscripció al Registre
d�Aigües corresponent, d�acord amb els articles 85 i 118 de l�RDPH.

Els propietaris de les finques que comptin amb pou i no disposin de cap aprofitament d�aigües
subterrànies per a les aigües procedents d�aquests caldrà que en regularitzin la situació
administrativa davant l�organisme de conca competent, i en cas de no pretendre realitzar cap
aprofitament haurà de procedir a segellar lo, d�acord amb allò que determina la guia �Criteris
tècnics per a reposar el domini públic hidràulic en els supòsits d�extinció, abandonament i
clausura temporal d�aprofitaments d�aigües subterrànies�, aprovada el 23 de juliol de 2009 pel
consell d�Administració de l�ACA.

Quant a les segones, si no procedeixen d�una xarxa de distribució d�aigua potable municipal,
cal que la concessió administrativa que empara el corresponent aprofitament d�aigües del
subministrador contempli els usos a desenvolupar per l�activitat a implantar i aquest disposi
d�un volum romanent suficient per cobrir les noves demandes. A tal efecte, el titular de la
concessió, com a responsable de garantir que les característiques de l�aprofitament d�aigües
superficials o subterrànies que realitza s�ajusten a aquelles que determinen les condicions de
la resolució atorgada per l�organisme de conca, ha d�emetre un certificat en què identifiqui la
concessió que té atorgada i manifesti que d�acord amb els volums, usos i característiques de la
mateixa disposa d�un romanent suficient per cobrir el volum i cabals sol licitats pel promotor
per als usos associats a l�activitat a desenvolupar. Per a aquest supòsit, les comunitats de
regants només poden subministrar aigua per a l�ús agropecuari establert dins la concessió, de
manera que per a l�aigua d�ús domèstic caldrà que el subministrament sigui contractat a una
empresa de transport d�aigua potable per a ús de boca inscrita al Registre Sanitari d�Indústries
i productes Alimentaris de Catalunya i que el subministrament es realitzi amb camió cisterna
homologat per la Direcció General de Salut Pública.

En ambdós casos el promotor de l�activitat és el responsable de garantir l�adequació de la
qualitat de l�aigua als usos als quals es destinarà, per això, si per a l�aigua d�ús de boca no
s�empra aigua embotellada, caldrà disposar d�un sistema de potabilització que garanteixi que
l�aigua procedent de pous, aljubs i/o dipòsits d�emmagatzematge compleixi abans de l�ús amb
les característiques de qualitat que estableix l�annex I �Paràmetres i valors paramètrics� del
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s�estableixen els criteris sanitaris de qualitat de
l�aigua de consum humà.

Article 44. S�afegeix l�article 134 que queda redactat de la manera següent:

Article 134

El Sanejament en SNU

Està prohibit, amb caràcter general, abocar directament o indirectament aigües i productes
residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del DPH,
excepte si es disposa de la prèvia autorització administrativa, tal com recull l�article 100.1 del
TRLA i l�article 245.2 de l�RDPH.
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Tota activitat en sòl no urbanitzable que generi aigües residuals assimilables a domèstiques i
sanitàries ha de comptar amb un sistema de sanejament que disposi dels elements de
depuració adients per garantir ne el correcte retorn al medi receptor, el qual haurà de complir
amb els criteris establerts a la �Instrucció Tècnica Aplicable al Sanejament Domèstic
Autònom�, aprovada el 20 de novembre de 2008 pel Consell d�Administració de l�ACA i
disposar de la corresponent autorització d�abocament emesa per l�organisme de conca si
aquest es produeix directament o indirecta a llera.

Per abocar les aigües residuals a una estació depuradora d�aigües residuals (EDAR), mitjançant
camió cisterna, el titular de l�activitat haurà de comptar amb la corresponent autorització
emesa per l�ens gestor de l�EDAR receptora, d�acord amb allò que determina l�article 16 del
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s�aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.

En el supòsit de reutilitzar les aigües residuals depurades per a reg dins la mateixa finca
s�estarà a allò que al respecte determina l�article 109 del TRLA i el Reial decret 1620/2007, de 7
de desembre, pel qual s�estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades,
essent els beneficiaris els responsables de mantenir la qualitat sanitària de les aigües
depurades i de comptar amb les autoritzacions administratives adients pel que fa a l�adequació
de la qualitat a l�ús posterior, entre les quals obligatòriament s�haurà de disposar d�un informe
sanitari que tindrà caràcter vinculant. En qualsevol cas, per al reg amb aigües residuals
depurades es recomana emprar un sistema d�aplicació localitzada, en tant amb aquest no es
genera cap aerosol ni escorrentiu superficial, amb l�objectiu de reduir al màxim la possibilitat
de transmissió de microorganismes patògens tant a les espècies vegetals com als animals i
humans.

Per tant, abans d�implantar qualsevol activitat que generi aigües residuals assimilables a
domèstiques i sanitàries caldrà que el promotor disposi de l�autorització corresponent per
abocar i, si s�escau, reutilitzar les aigües residuals assimilables a domèstiques i sanitàries, per la
qual cosa ho haurà de sol licitar davant la Unitat Tècnica del Medi de l�ACA.

7.2.0. REGULACIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS DEL SOL NO URBANITZABLE

Article 45. S�afegeix l�article 135 que queda redactat de la manera següent:

Article 135

Sistema general de serveis tècnics, clau 27, ST

1. Definició

Aquesta zona es correspon amb els terrenys on existeixen instal lacions especifiques
d�interès públic, destinades a sistemes tècnics pel tractament i gestió de residus i dipòsit
de residus.

Els terrenys així qualificats es delimiten als plànols d�ordenació amb la clau 27.
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El sistema de serveis tècnics, d�acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei
d�Urbanisme, s�integra dins del sistema d�equipaments comunitaris.

Es qualifiquen de sistema general de serveis tècnics els terrenys on s�ubica el centre de
valorització i dipòsit de residus de classe II, al paratge les Valls. També s�inclouen tots els
elements necessaris per al correcte funcionament d�aquestes instal lacions i els espais
necessaris per a la mobilitat interior. La titularitat és privada. Aquesta zona està situada
dins del sòl de protecció especial.

2. Usos permesos

2.1. L�ús principal és el de valorització, tractament, gestió i dipòsit de residus vinculat a un
Centre de valorització i dipòsit de residus controlat.

2.2. S�admeten els usos necessaris per al funcionament de l�activitat de tractament i
deposició dels residus de classe II. alguns d�aquest usos són: oficines, planta de
tractament de lixiviats, dipòsit d�aigua pluvial, bassa de lixiviats, bassa d�aigües
tractades, estació meteorològica, nau taller.

2.3. Només s�admetran els usos directament vinculats amb la instal lació, amb les
condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la legislació
tècnica de la matèria.

2.4. S�inclouen totes les operacions necessàries per al seu correcte desenvolupament,
aquestes són: els moviment de terres, l�obertura de camins, les obres per a la
implantació de xarxes de serveis, etc.

2.5. No s�admeten els usos accessoris i complementaris que no estiguin directament
vinculats amb l�actuació específica d�interès públic de Centre de valorització i dipòsit
de residus, amb les seves instal lacions, o amb les condicions de funcionament i
seguretat específiques regulades en la legislació tècnica o sectorial.

3. Regulació

3.1. Les edificacions i les instal lacions s�adaptaran a les necessitats del programa de
l�actuació específica d�interès públic respectant sempre les característiques de
l�entorn immediat, tant pel que fa a materials, com a colors, procurant minimitzar
l�impacte visual.

3.2. Pel que fa a la composició i forma s�estarà a l�establer a l�article 25, sòl de protecció
especial, de les presents normes

3.3. S�admeten de forma temporal petites edificacions auxiliars que siguin necessàries per
al correcte desenvolupament de l�activitat.

3.4. Sostre màxim edificable: 8.000,00m²

3.5. Ocupació màxima: l�edificació i instal lacions no podrà sobrepassar el gàlib definit al
plànol de regulació del pla especial i al 6 3C de les presents normes.
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3.6. Alçada màxima: 12,00m

3.7. Nombre màxim de plantes: PB+1

3.8. Elements annexos: Per fora del gàlib i perímetre regulador només es permetran
elements annexos com: plaques solars i dipòsits d�aigua.

3.9. Adaptació topogràfica: l�edificació es situarà a +/ 8m de la cota 205.

3.10. Les cel les del dipòsit de residus, s�hauran de situar dins del gàlib d�activitat de
dipòsit, marcat al plànol de regulació del pla especial.

3.11. Els espais lliures d�edificació o d�instal lacions que constitueixen l�entorn del Centre
de valorització i dipòsit de residus controlat es tractaran com a zona lliure d�edificació,
amb vegetació autòctona i compatible amb les servituds derivades de l�actuació
d�interès general.

3.12. Les mesures correctores de l'activitat indicades als apartats 6 i següents d�aquest
article es podran adaptar o modificar d'acord amb allò que determini la corresponent
autorització ambiental integrada.

4. Les tanques

4.1. El perímetre del vas de disposició quedarà tancat mitjançant una tanca metàl lica,
suportada per tubs d�acer galvanitzat cada 3 m i constituïda per una malla metàl lica
galvanitzada de torsió simple, de 2 m d�alçària.

4.2. La tanca perimetral haurà d�estar col locada abans del control inicial del dipòsit
controlat. Aquesta i la resta de tanques a col locar seran d�acord amb l�establer a
l�article 8, Condició paisatgística, apartat 5, de les presents normes.

5. Mesures relatives al patrimoni arqueològic i paleontològic

5.1. Comunicar l�inici de les obres als serveis territorials del Departament en matèria de
cultura a les Terres de l�Ebre.

5.2. Cal realitzar el seguiment i control arqueològic i paleontològic de totes les actuacions
que comportin un rebaix o desmuntatge de la cota de terreny actual, per tal de
controlar i documentar la possible aparició de jaciments no observats superficialment.

5.3. En cas de localitzar se restes materials que permetin considerar l�existència d�una
zona d�interès arqueològic i/o paleontològic, d�acord amb les directius que determini
la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i sobre la
base de la legislació vigent, es realitzarien prospeccions complementàries amb la
finalitat de delimitar les zones arqueològiques i/o paleontològic inicialment no
previstes en el programa d�actuació.

5.4. En cas que es consideri oportú, d�acord amb les directrius que determini la Direcció
General del Patrimoni Cultural i sobre la base de la legislació vigent, es determinarà la
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realització de sondejos, amb la finalitat de poder determinar la situació exacta del
jaciment i el grau d�afecció real sobre aquest.

5.5. En el supòsit que les perspectives arqueològiques oferissin un resultat positiu es
realitzaria una excavació en extensió del jaciment.

5.6. Per la realització de qualsevol intervenció arqueològica s�estarà al que disposa la llei
9/1193 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

5.7. Es minimitzarà l�afectació i la incidència sobre el conjunt dels elements de pedra seca
que es localitzin a l�entorn de l�àrea d�afectació.

6. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació atmosfèrica: Emissions vehiculades

6.1. Es fixen uns valors límits d�emissió pel grup electrogen segons s�indica a la taula:

Contaminant Valor Límit d�Emissió mg/Nm³ Mètode de Mesura

Òxids de sofre 700 UNE 77216 o UNE 77226

NOx (com a NO2) 4000 ASTM D 6522 00

CO 650 ASTM D 6522 00

Opacitat (índex escala
Bacharach) 5 ASTM D2156 94 (Reapproved 2003)

6.2.Els focus emissors a l�atmosfera han de ser de l�alçada suficient per a garantir una
òptima dispersió dels contaminants a l�atmosfera i estar adequats per a la presa de
mostres segons el que s�estableix a l�article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de
gener, pel qual s�actualitza el catàleg d�activitats potencialment contaminadores de
l�atmosfera i s�estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i a les
instruccions tècniques de la Direcció General sobre aquesta matèria.

6.3.Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir el que
estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d�abril, pel qual s�estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

6.4.La necessitat d�efectuar mesures del focus serà definida per la IT03 del Servei de
Vigilància i Control de l�Aire.
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6.5.Tots els focus emissors a l�atmosfera han de disposar dels corresponents llibres de
registre actualitzats de manera que indiquin les condicions de funcionament, tal com
s�estableix a l�article 8 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener pel qual s�actualitza
el catàleg d�activitats potencialment contaminadores de l�atmosfera i s�estableixen les
disposicions bàsiques per a la seva aplicació. Aquests llibres han d�estar diligenciats
pel Departament competent, i en ells s�anotaran dades relatives a la identificació de
cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències,
controls i inspeccions els resultats de totes les mesures que s�hi efectuïn. El número
de llibre de registre s�ha d�indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal
identificatiu, placa o retolador permanent.

7. Mesures relatives a la captació de biogàs

7.1. S�haurà d�extreure eficaçment el biogàs generat a l�abocador a mesura que es generi.

7.2. S�haurà de garantir la captació, l�evacuació i el tractament del biogàs generat en el
vas. Si el biogàs no es pot valoritzar energèticament es cremarà en una torxa.

7.3. Es mesurarà la quantitat de CH4 del biogàs amb la periodicitat indicada en les
prescripcions de residus. Anualment es trametran aquestes mesures al Servei de
vigilància i Control de l�Aire. Quan la riquesa del biogàs captat sigui superior al 40% en
volum i el seu cabal sigui superior o igual a 40 m³/h el titular de la instal lació
presentarà un estudi d�aprofitament energètic. Aquest estudi haurà de contenir com
a mínim l�evolució del percentatge de metà captat i del cabal, a mesura que
s�incorporin noves cel les a la captació de biogàs i la viabilitat d�implantació d�un
sistema d�aprofitament energètic d�aquest.

7.4. La torxa de seguretat per cremar el biogàs generat, haurà de disposar de llibre de
registre degudament diligenciat i actualitzat. També, haurà d�assolir, com a mínim:

7.4.1. Temperatura de 900ºC

7.4.2. Temps de residència dels gasos més gran i igual a 0,3 s.

7.5. S�haurà de disposar d�un sistema de registre del temps de funcionament de la torxa,
així com, del cabal de biogàs tractat.

8. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació atmosfèrica: Emissions difuses

8.1. S�efectuaran regs periòdics als camins per evitar la generació de pols pel trànsit dels
camions.

8.2. Es compactarà o pavimentarà la superfície dels accessos i vies de circulació de
vehicles.

8.3. Es limitarà la velocitat dels vehicles i la maquinària a l�interior de les instal lacions per
minimitzar els possibles núvols de pols.

8.4. Els vehicles disposaran d�un sistema de cobriment o tancament de la càrrega
transportada.



105

8.5. Pel que fa als accessos i vials interns, es procedirà al manteniment del ferm en bon
estat i si és necessari a recs periòdics durant els dies secs.

8.6. S�haurà de mantenir en perfecte estat els motors de combustió i els tubs
d�escapament de la maquinària i vehicles de transport.

8.7. S�haurà de prendre les mesures correctores necessàries per a reduir les emissions
difuses degudes als elements volàtils que puguin existir com bosses, plàstics, papers,
etc.

8.8. Les activitats i instal lacions amb possible generació de partícules difuses hauran de
disposar dels tancaments i elements necessaris per minimitzar les emissions difuses.

9. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació atmosfèrica: Generació d�olors

9.1. S�haurà de cobrir i compactar els residus dipositats de manera que la superfície
exposada a l�atmosfera sigui la mínima possible.

9.2. Les basses de lixiviats disposaran dels elements necessaris per a garantir una
oxigenació suficient i evitar l�existència de zones anaeròbiques o estancades
generadores de males olors.

10. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació de les aigües: Condicions generals

10.1. El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal lacions en perfecte
estat d�utilització, realitzant a càrrec seu els arranjaments ordinaris i extraordinaris
que calgui. A aquest efecte es designarà una persona responsable a qui subministrarà
les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

10.2. El titular de l�autorització ha de disposar d�una arqueta de registre de fàcil
accés que permeti l�aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no
disposar ne, s�haurà de construir en el termini d�UN MES a comptar des de
l�atorgament de l�autorització ambiental.

10.3. Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les
instal lacions, on s�anotaran les incidències de l�explotació i els resultats analítics de
control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament
competent de la Generalitat.

10.4. L�atorgament de l�autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de
sol licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.

10.5. L�autorització d�aquest abocament és sense perjudici d�altres i salvaguardant
els drets dels particulars, amb l�obligació a càrrec del titular de l�autorització
d�executar les obres necessàries per a conservar o substituir les servituds existents.

10.6. Atès que segons l�article 249.4 del RDPH preveu que una autorització
d�abocament es pot atorgar per un termini màxim de 5 anys i s�entenen renovades
per terminis successius de la mateixa durada que l�autoritzat, sempre que
l�abocament no sigui causa d�incompliment de les normes de qualitat ambiental
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exigibles en cada moment, s�autoritza l�abocament per un termini de 4 anys, que es
renovarà tàcitament pel mateix termini fins a un màxim d�una vegada, sempre que
l�abocament no sigui causa d�incompliment de les normes de qualitat ambiental
exigibles en cada moment o que l�organisme de conca insti la revisió.

10.7. Tan aviat com sigui possible s�ha de posar en coneixement de l�Agència
Catalana de l�Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i
evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de
l�abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.

10.8. L�Administració hidràulica, directament o amb l�auxili d�empreses
col laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en
les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per
comprovar les característiques de l�abocament, verificar l�estat de conservació de les
obres i instal lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d�acord amb els articles
252 i 255 del Reglament de domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció,
si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà
assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar,
restant obligat el beneficiari a fer ho en el termini que s�estableixi. En el cas que sigui
necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l�abocament fins
que s�hagin adoptat les mesures necessàries per adequar lo a les condicions
autoritzades.

10.9. Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres,
instal lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.

10.10. El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels
autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per a
l�abocament d�aigües residuals de naturalesa diferent de les que s�ha tingut en
compte a l�hora d�atorgar l�autorització, ni d�aigües residuals procedents d�altres
immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.

10.11. Els fangs i residus generats en les instal lacions de depuració han de ser
gestionats segons el que es regula a la normativa sectorial. L�emmagatzematge
temporal de fangs i residus no ha d�afectar ni suposar riscos pel domini públic
hidràulic ni pels sistemes de sanejament.

10.12. El benefici queda obligat a complir, tant en la construcció com en l�explotació
de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la
conservació i protecció de les espècies aqüícoles, essent responsable de tots els danys
poguessin ocasionar se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de
fauna o a la flora.

10.13. L�interessat resta obligat al pagament del cànon de l�aigua en els termes
establerts al Text refós de la legislació en matèria d�aigües a Catalunya aprovat per
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, així com el Cànon de Control de la
Confederació Hidrogràfica de l�Ebre.
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10.14. D�acord amb l�article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, l�Agència Catalana de l�Aigua procedirà a la
tramitació d�expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la
normativa sectorial vigent.

10.15. L�abocament objecte d�aquesta autorització restarà inscrit al cens
d�abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l�article 254 del
Reglament del domini públic hidràulic.

11. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació de les aigües: Condicions particulars

11.1. La bassa de lixiviats haurà de mantenir una capacitat lliure del 20% per tal de
disposar de volum suficient per absorbir les precipitacions que pugui haver hi.

11.2. Les aigües pluvials procedents de les zones clausurades provisionalment amb
30cm de terres es recolliran en un dipòsit o bassa individualitzada i s�analitzaran
abans del seu abocament a la xarxa de cunetes perifèriques. En cas que aquestes
aigües no compleixin els límits d�abocament fixats en la taula d�emissions vehiculades,
s�hauran d�enviar cap al sistema de tractament de lixiviats. Fins que no s�hagi estès la
capa d�impermeabilització definitiva no es podran considerar aigües pluvials netes.

11.3. L�activitat haurà de disposar d�una arqueta de registre per comprovar la
qualitat d�aquestes aigües abans d�abocar les a llera o bé enviar les al sistema de
tractament, i trametre a l�ACA els registres analítics que acrediten que la qualitat és
correcta per a l�abocament a llera.

11.4. Abans que es produeixin abocaments provinents de la planta de tractament
dels lixiviats generats en el dipòsit controlat, caldrà que l�entitat explotadora presenti
una memòria tècnica amb un estudi d�alternatives que contempli les següents
possibilitats sobre l�abocament de les aigües residuals depurades que continguin
cadmi, zenc i crom:

11.4.1. Reconducció de l�abocament a una llera d�aigües superficials continua

11.4.2. Recollida en dipòsit estanc i buidatge a través de gestor autoritzat

11.4.3. Estudi hidrogeològic que demostri la innocuïtat de l�abocament

11.5. Pel que fa a l�abocament de les aigües residuals tractades, tenint en compte la
declaració d�abocament i les característiques del medi receptor, els paràmetres i les
condicions de control de l�abocament seran, com a mínim, els següents:

Núm. focus:1

Descripció: Efluents procedents de la planta de tractament de lixiviats

Destí de l�abocament: barranc de Maials o reg
Coordenades UTM del punt d�abocament: X: 288.713 i Y: 4.575.178

Cabal diari: 15m³/dia
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Cabal anual: 6.102 m³/any

Paràmetre
Valor fixat Freqüència

autocontrolMàxim Unitat

pH 5,5 9,5 upH Setmanal

MES 35 mg/l Setmanal

DBO5 25 mg/l Mensual

DQOnd 125 mg/l Setmanal

Nitrogen total 40 mg/l Mensual

Fòsfor total 10 mg/l Mensual

Amoni 10 mg/l Continu

Matèries
inhibidores

5 Equitox Mensual

Olis i greixos 20 mg/l Anual

Nitrats 10 mg/l Anual

Conductivitat 3.000 uS/cm Continu

Clorurs 2.000 mg/l Anual

Sulfats 2.000 mg/l Anual

Sulfurs 1 mg/l Anual

Alumini 1 mg/l Anual

Ferro 1 mg/l Anual

Fenols 0,5 mg/l Anual

Hidrocarburs
totals

5 mg/l Anual
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11.6. Caldrà disposar d�un sistema de control en continu per determinar la
conductivitat, el pH i l�amoni abans de l�abocament al domini públic hidràulic o reg de
camins i zones verdes.

11.7. En cas que els resultats siguin superiors a 3.000uX/cm de conductivitat o 10
mg/l d�amoni, no es podran abocar aquestes aigües, de manera que caldrà
reconduir les al sistema de tractament.

11.8. Per al reg de camins i zones verdes del dipòsit controlat s�ha considerat la
qualitat 5.3 del Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre (reg de boscos i zones
verdes no accessibles al públic).

11.9. L�autorització ambiental no empara l�abocament de substàncies atribuïbles a
altres usos de l�aigua diferents de les aigües autoritzades, especialment de les
anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret
606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.

11.10. L�abocament per al qual es sol licita autorització és conforme a dret perquè és
compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de
qualitat de les aigües continentals regulats al Reial decret 927/1988 i 60/2011 i al Pla
hidrològic, així com als usos posteriors, d�acord amb el que disposa l�article 100.2 del
Text refós de la Llei d�aigües, aprovat per Reial decret legislatiu d�1/2001, de 20 de
juliol.

11.11. La immissió de l�abocament en el medi receptor complirà els objectius de
qualitat assenyalats en el Pla hidrològic corresponent i al Reial decret 60/2011.

11.12. Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l�agència Catalana
de l�Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal lacions de
depuració a través del web de l�Agència Catalana de l�Aigua.

11.13. Si amb les anàlisis obtingudes durant l�autocontrol l�interessat comprovés que
l�abocament no compleix els límits fixats, s�hauran d�adoptar les mesures
complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

11.14. Les condicions d�abocament especificades per l�Agència Catalana de l�Aigua
s�hauran de comprovar als controls inicials i periòdics preceptius.

12. Mesures de prevenció de la hidrologia i salvaguarda de les aigües subterrànies

12.1. S�hauran de construir les xarxes de drenatge d�aigua tal com estableixi en el
projecte aprovat. En cas que es vulgui dur a terme alguna modificació, aquesta
s�haurà de notificar prèviament a l�administració competent.

12.2. S�hauran de dur a terme les condicions d�impermeabilització del vas de
l�abocador que s�exposin en el projecte aprovat. En cas que es vulgui dur a terme
alguna modificació, aquesta s�haurà de notificar prèviament a l�administració
competent.
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12.3. En cas de detectar una irregularitat en els controls dels nivells piezomètrics o
de qualitat de les aigües subterrànies, s�haurà d�informar immediatament a l�Agència
Catalana de l�Aigua sobre aquesta possible afecció.

12.4. El fons del dipòsit controlat en cap cas es podrà situar a una cota diferent de la
que exposi en el projecte aprovat, ja que aquesta cota ha de garantir un marge de
seguretat natural del terreny envers el nivell freàtic existent a la zona.

12.5. Caldrà garantir en tot moment la no afecció de les aigües subterrànies i seguir
el programa de control esmentat.

13. Mesures per a la prevenció de la contaminació acústica

En quant a la protecció acústica es considera que l�espai on s�engloben els usos permesos
és una zona de sensibilitat acústica alta (A).

14. Geometria i capacitat del dipòsit controlat

14.1. La capacitat útil del dipòsit controlat que s�autoritza és de 6.857.067 m³ .

14.2. Abans de 3 mesos transcorreguts de l�autorització de l�activitat, es realitzarà
una revisió de l�estudi d�estabilitat que tingui en compte (en situació seca i amb
lixiviats) les característiques geomecàniques de les capes de segellament i dels
talussos de tancament en què són presents superfícies de discontinuïtats importants
(làmines, capes estratificades d�argila, terres, etc.). Les conclusions de l�estudi hauran
d�incloure recomanacions i mesures correctores i les que corresponguin a la
geometria del dipòsit proposat en projecte. La revisió de l�estudi d�estabilitat s�haurà
de trametre a l�ARC per a la seva valoració.

15. Residus admissibles al centre. Generalitats.

Els residus admissibles al dipòsit controlat i a la planta de valorització seran els que per la
seva composició i característiques són assimilables a urbans i que són qualificats dom a
residus no perillosos en la �Orden MAM/304/2002 de 8 de febrer, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminacions de residuos y la lista europea de residuos�.

16. Residus admissibles al dipòsit controlat

16.1. Els tipus i codis CER dels residus no perillosos admissibles per a la disposició del
rebuig són els següents:

Descripció Codis

Residus embalats i retractilats provinents del rebuig de
plantes de tractament de residus externes i de la planta
de selecció i embalatge de la pròpia activitat

191212
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16.2. Únicament es podran admetre al dipòsit controlat els residus que hagin estat
objecte d�un tractament previ. Aquesta disposició no s�aplicarà a qualsevol residu el
tractament del qual no contribueixi a reduir la quantitat de residus o els perills per la
salut humana o el medi ambient tal com s�estableix a l�article 6 del Reial Decret
1481/2001.

16.3. Els residus admissibles al dipòsit controlat han de complir amb els
procediments d�admissió per a dipòsits de residus no perillosos establerts a l�article
12 del Reial Decret 1481/2001, els fitxats per a un dipòsit controlat per a residus no
especials al Decret 69/2009, de 28 d�abril, pel qual s�estableixen els criteris i els
procediments d�admissió de residus en els dipòsits controlats, i els criteris i controls
que la legislació vigent requereixi en cada moment.

16.4. Per determinar l�admissió de tots els residus, inclosos els generats a l�activitat,
s�han de realitzar les corresponents caracteritzacions bàsiques establertes al Decret
69/2009 per comprovar que els residus admissibles compleixen els criteris d�admissió
establerts. Tret de les tipologies de residus excloses per aquest decret, en la
caracterització bàsica s�establiran els paràmetres crítics a analitzar en les proves de
conformitat i la freqüència del mostreig.

16.5. Com a mínim un cop a l�any o segons la freqüència especificada en la
caracterització bàsica, pels residus que escaigui, es realitzaran proves de conformitat
per a comprovar periòdicament el flux de residus dipositats. En les proves de
conformitat es comprovarà que els paràmetres crítics s�ajusten als resultats de la
caracterització bàsica i compleixen els criteris d�admissió.

16.6. S�elaborarà un registre amb la informació de la caracterització bàsica dels
residus que s�admeten i els resultats de les proves de conformitat. Aquest registre es
conservarà durant un termini mínim de 5 anys. Els resultats de les proves de
conformitat dels residus generats internament s�adjuntaran al corresponent informe
trimestral.

17. Residus admissibles a la planta de valorització

17.1. Els tipus i codis CER dels residus no perillosos admissibles a la planta de
valorització són els indicats com Grup B i C al llistat del projecte que el desenvolupa.

17.2. Els residus del grup B2 que no tenen consistència per ser premsat i embalats es
podran mesclar amb altres residus en una proporció màxima del 20% sempre que no
perjudiquin la forma de la bala.

17.3. Els residus que únicament hagin de ser sotmesos a embalatge previ a la seva
disposició el vas hauran de complir els criteris i procediments d�admissibilitat
establerts a l�apartat Residus admissibles al dipòsit controlat abans d�entrar a la
planta.

17.4. Els residus embalats en la planta que siguin rebuig del procés de selecció o
recuperació hauran de complir l�establer a l�apartat Residus admissibles al dipòsit
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controlat, per ser dipositats a les cel les i els controls d�admissibilitat dels residus es
realitzaran abans de ser dipositat.

17.5. Els residus rebuig de la planta que no compleixin l�establer a l�apartat Residus
admissibles al dipòsit controlat, seran gestionats externament com a residu generat
per l�activitat.

18. Residus generats per l�activitat

18.1. Els residus perillosos s�hauran d�emmagatzemar sota cobert. Els residus líquids
s�hauran d�emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels
possibles vessaments.

18.2. Els informes trimestrals de l�activitat que s�enviïn a l�Agència de Residus de
Catalunya hauran d�incloure la quantitat i tipus de residus generats a la instal lació i el
tractament que se�ls ha donat.

18.3. L�entitat explotadora haurà de gestionar els residus generats per la seva
activitat d�acord amb la normativa vigent i, a excepció dels residus que es gestionin
internament, d�acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre
procediments de gestió de residus. L�establiment s�ha d�inscriure al Registre de
Productors de Residus Industrials de Catalunya.

18.4. D�acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real
Decreto 952/97, l�entitat explotadora haurà de presentar a l�Agència de Residus de
Catalunya, els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.

19. Cànon sobre els residus municipals i assimilables.

En compliment de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, l�entitat
explotadora del dipòsit haurà d�autoliquidar el cànon corresponent als residus que tenen
la consideració de municipals i assimilables d�acord amb la legislació vigent i que es destina
a la deposició controlada durant els vint primers dies naturals del mes següent al
corresponent període de liquidació trimestral.

20. Obligacions del gestor de residus

D�acord amb l�article 24 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s�aprova el
Text refós de la llei reguladora dels residus i l�article 7 del Decret 115/94, de 6 d�abril,
regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

20.1. La gestora de residus, d�acord amb el que s�indica al Decret 93/99, sobre
procediments de gestió de residus, ha de disposar dels registres d�entrades i sortides
de residus en els quals s�indicarà l�evolució i incidències en el temps de l�explotació, el
productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els
residus no aprofitables o produïts en les seves instal lacions especificant tipus,
quantitat i destinació. Aquests llibres de control s�han de portar al dia i estar a
disposició de l�Agència de Residus de Catalunya. Als llibres d�entrades s�especificarà el
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destí intern dels residus (valorització, embalatge o disposició) i al registre de sortides,
a partir de l�entrada en funcionament de la planta de selecció i embalatge, s�inclouran
la quantitat en pes de bales de residus generades a l�activitat que van a disposició
diàriament i les que es gestionen externament.

20.2. Es nomenarà un director tècnic responsable de les obres de condicionament i
explotació de l�activitat. S�informarà a l�Agència de Residus de Catalunya d�aquest
nomenament i de qualsevol canvi posterior.

20.3. La gestora disposarà d�una assegurança de responsabilitat civil que haurà
d�incloure la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de
un milió i cinc cents mil euros (1.500.000�), haurà de comunicar a la Agència de
Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de pòlissa i
anualment s�haurà de presentar a l�ARC el rebut corresponent al pagament de la
pòlissa de responsabilitat civil.

20.4. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al
desenvolupament de l�activitat i en compliment de l�article 10 del Decret 1/1997 La
gestora haurà de dipositar una fiança inicial de noranta un mil tres cents setanta sis
euros (91.376�) a favor de l�Agència de Residus de Catalunya. La fiança inicial
dipositada s�haurà d�incrementar anualment a raó de dos euros amb setanta quatre
cèntims per tona (2,74�/t) de residus dipositats. A partir del tercer any d�exercici,
l�import unitari per tona de residus dipositats s�actualitzarà cada dos anys en funció
de l�índex de preus de consum per a Catalunya de l� Institut Nacional d�Estadística.
Anualment s�haurà de presentar a l�Agència de Residus de Catalunya el resguard del
dipòsit de l�increment de la fiança.

20.5. Atès que es preveu que la planta de valorització entrarà en funcionament en
un segon moment, l�Agència de Residus de Catalunya, d�acord amb l�establert al
Regim de Control, inicialment només efectuarà la inscripció al Registre General de
Gestors de Residus de Catalunya per a l�exercici de l�activitat de disposició del rebuig
dels residus admissibles al dipòsit controlat establerts a aquesta autorització. Els
residus admissibles a la planta de valorització només podran entrar a la instal lació
quan la planta de selecció i embalatge hagi passat el control inicial satisfactori o quan
estigui en proves d�acord amb el fixat al regim de control.

21. Progressió del condicionament i explotació del dipòsit controlat

21.1. El condicionament es podrà portar a terme de manera progressiva per fases,
segons el definit del projecte, o en subcel les de dimensions diferents, però sempre
respectant els límits i cotes màximes que delimiten el dipòsit. Cada subcel.la haurà de
disposar dels elements estructurals d�impermeabilització i drenatge necessaris per al
seu funcionament. El sistema d�extracció de lixiviats serà independent de la resta de
cel les. Cada cel la o subcel.la haurà de ser identificada amb una numeració
correlativa.
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21.2. Al començament de la primera fase de l�activitat del dipòsit controlat, a més a
més de condicionar la cel la núm. 1 hauran d�estar construïdes les infraestructures
definides als plànols del projecte bàsic (tret de la torxa) i, a més a més: els 5
piezòmetres de control, les files que delimiten el perímetre de l�activitat com a mínim
per a la fase inicial, la tanca perimetral en la totalitat del traçat previst havent de ser
de tipus definitiu en la cel la en explotació i en la zona de serveis. Caldrà realitzar per
al control inicial l�aixecament topogràfic final de la cel la núm. 1 i un plànol actualitzat
amb la ubicació real de tots els elements construïts. Aquests dos plànols seran
inclosos a la revisió del Manual d�explotació.

22. Morfologia del vas i cotes de fons del dipòsit controlat

22.1. Caldrà respectar la morfologia de fons del vas de les diferents fases. S�entén
que aquestes són les cotes del vas ja completament condicionat, amb totes les capes
d�impermeabilització i drenatge col locades i a punt de rebre residus.

22.2. La cota mínima en cada fase, que corresponent amb la ubicació del pou de
bombeigs, serà:

Fase 1: 270 m s.n.m.

Fase 2: 251 m s.n.m.

Fase 3: 229 m s.n.m.

Fase 4: 200 m s.n.m.

23. Terres dels terraplens del dipòsit controlat

Les terres que calgui aportar per reperfilar el fons del vas i constituir els terraplens de
separació entre les diferents fases abans de col locar la capa d�argila d�impermeabilització
estaran lliure de braves i gresos i hauran d�assegurar una permeabilitat inferior o iguala
10 8 m/s.

24. Capes de impermeabilització del dipòsit controlat

24.1. Els assaigs de densitat i humitat �in situ� per verificar els grau de compactació
de la capa d�argila d�impermeabilització es realitzaran a cada tongada i, com a mínim,
en un punt cada 1000 m², en les zones planes, i en un punt cada 50m lineals, en el cas
dels talussos.

24.2. La unió de les peces de geomembrana de PEAD es realitzarà per doble
soldadura i es verificarà la correcta col locació mitjançant assaigs a pressió en càmera
d�aire en el canal intermig.

24.3. L�estanquitat de la impermeabilització artificial s�haurà de verificar mitjançant
assaigs geofísics o similars.
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24.4. S�aportaran certificats de la qualitat i correcta instal lació dels geosintètics
(làmina de PEAD i geotèxtils).

25. Pous de lixiviats del dipòsit controlat

25.1. Els pous de bombeig i de registre hauran de ser perforats en tota la seva
llargada.

25.2. Els pous de registre de lixiviats per cada fase s�ubicaran: un en la vertical del
punt més baix d�extracció de lixiviats i 3 uniformement distribuïts sobre la superfície
de la fase.

25.3. El nivell de lixiviats en el pou de registre més proper al pou d�extracció haurà
de ser inferior a la cota màxima definida en projecte en cada fase, en cas contrari, es
rebaixarà el nivell per bombament:

Fase 1: 279 m s.n.m.

Fase 2: 267 m s.n.m.

Fase 3: 234 m s.n.m.

Fase 4: 218 m s.n.m.

25.4. S�indicarà en la revisió del manual d�explotació la ubicació i la denominació
dels pous així com la cota màxima de lixiviats a mantenir en els altres tres pous de
cada fase d�acord amb l�estudi d�estabilitat.

26. Drenatges entremitjos de lixiviats del dipòsit controlat

26.1. Cada 20m d�alçada de residus es col locarà una capa contínua de grava de 30
cm de gruix per facilitar el drenatge dels lixiviats fins als pous de bombeig.

26.2. Els material de cobertura dels residus, diària o temporal, en zones de futura
explotació hauran de ser permeables o caldrà retirar los abans de tornar a dipositar
residus per tal d�evitar estancaments de lixiviats.

27. Caracterització hidrogeoquímica de l�aigua subterrània del dipòsit controlat

Abans del control inicial i a fi de disposar d�un nivell de referència inicial es realitzarà el
mostreig i l�analítica de l�aigua dels piezòmetres de la xarxa de control, es determinaran els
paràmetres indicats al punt I.4.4 de l�annex 5 del Decret 1/1997 i es mesurarà el seu nivell
piezomètric.

28. Informe descriptiu del condicionament del vas d�abocament del dipòsit controlat

Abans de l�inici de l�activitat de cada nova fase o zona condicionada, s�haurà de realitzar un
informe descriptiu dels aspectes constructius i de les obres de condicionament realitzats al
vas del dipòsit, que haurà d�incloure com a mínim:
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- Memòria descriptiva de l�excavació i condicionament del vas, especificant els gruixos i
extensió de les diferents capes d�impermeabilització i drenatge.

- Capa d�impermeabilització mineral: resultats dels assaigs de laboratori de la qualitat
de les argiles aportades, i els resultats dels assaigs de permeabilitat i compactació. El
certificat d�estanqueïtat de la làmina sintètica d�impermeabilització, mitjançant assaigs
geofísics o similars.

- Els certificats de la qualitat i correcta instal lació dels geosintètics (làmina de PEAD i
geotèxtils) i de les capes de drenatge.

- Certificat final de la direcció facultativa conforme el condicionament del vas i de les
obres s�han realitzat d�acord amb el projecte i les condicions addicionals establertes a
l�autorització ambiental.

- L�aixecament topogràfic final del sector condicionat amb indicació i s�escau, de la
numeració correlativa de la nova fase.

29. Manual d�explotació del dipòsit controlat

29.1. Es revisarà el pla d�explotació (manual d�explotació) del dipòsit controlat
incorporant les condicions especificades en aquesta resolució. En particular es
revisaran els residus admissibles i s�adjuntarà el plànol amb la ubicació dels
piezòmetres construïts (correctament denominats amb coordinades UTM i cota de la
referència de la mesura de nivell) així com de les altres xarxes de control previstes:
pous de registre de lixiviats, xemeneies de biogàs. El manual revisat haurà de ser
presentat per al control inicial del dipòsit controlat i tramès a l�ARC.

29.2. Posteriorment, el manual d�explotació s�actualitzarà en el moment
d�incorporar noves fases d�explotació, clausura i/o noves instal lacions.

29.3. Respecte a la xarxa de punts de mesura d�assentaments en les zones amb
clausura temporal o definitiva i en els murs perimetrals, l�entitat explotadora
informarà l�ARC de la seva ubicació a mesura que es vagin col locant i s�inclourà a les
revisions del manual d�explotació.

29.4. La planta de tractament de lixiviats disposarà dels propi manual d�explotació,
en el qual s�indicaran els controls i manteniments d�aquesta instal lació.

29.5. Els manuals d�explotació quedaran a les oficines de les instal lacions, a
disposició de l�Administració i de l�Entitat Ambiental de Control i les seves
actualitzacions es trametran al Departament compten de la Generalitat.

30. Pla d�emergència del dipòsit controlat

30.1. Es revisarà el Pla d�autoprotecció (Pla d�emergència) del dipòsit i instal lacions
annexes, incorporant les actuacions a portar a terme en cas d�un abocament
accidental de lixiviats fora de les basses o del vas del dipòsit, de residus fora de les
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cel les de disposició i de les zones de recepció de la planta de valorització, i d�un
trencament dels talussos de contenció. El Pla d�emergència revisat haurà de ser
presentat per al control inicial del dipòsit controlat i tramès a l�ARC.

30.2. El Pla d�emergència quedarà a les oficines de les instal lacions, a disposició de
l�Administració i de l�Entitat Ambiental de Control i la seves actualitzacions es
trametran al Departament compten de la Generalitat.

31. Segellament del dipòsit controlat

31.1. Morfologia i cotes de segellament

- La clausura dels dipòsits es realitzarà progressivament amb unes morfologies
finals compatibles amb el paisatge existent i la hidrosembra dels talussos i
plantació d�espècies adients per a la zona oferint la protecció suficient contra
l�erosió. Caldrà que la vegetació que s�utilitzi per a l� integració paisatgística no
malmeti, ni a curt ni a llarg termini, les capes d�impermeabilització i drenatge del
segellament del dipòsit.

- Abans del segellament definitiu l�entitat explotadora haurà de presentar un
projecte paisatgístic en què es justifiqui que el gruix de les capes de terra de
clausura és suficient per permetre la instal lació de la vegetació que es plantarà
sense que aquesta afecti a curt i llarg termini la integritat de les capes
d�impermeabilització.

- Caldrà respectar la morfologia de clausura indicada als plànols del projecte en què
les cotes indicades són les cotes màximes del dipòsit una vegada esteses totes les
capes de segellament.

31.2. Capes de segellament

- Les capes de segellament a col locar damunt de l�últim nivell de residus seran , de
baix a dalt, les següents amb el gruix mínim indicat:

1. Capa de terres de regularització (50cm)

2. Capa de graves per a la captació de gasos (20cm)

3. Làmina geotèxtil de protecció (500 gr/m²)

4. Capa d�argila compactada (90cm) de permeabilitat inferior o igual a
10 9m/s

5. Elements de drenatge de l�aigua pluvial infiltrada

6. En la plataforma de coronació, capa de grava (20cm), protegida per
geotèxtil de 500 gr/m², a la base, i 160 gr/m² al sostre.

7. En els talussos, geodren.

8. Capa de terres (mínim 50cm)
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9. Capa de terra vegetal (mínim 30cm)

- Caldrà adaptar el document �Programa de manteniment i control post clausura �
a la descripció anterior.

- Les fites topogràfiques a partir de les quals es farà el seguiment de l�evolució dels
assentaments es col locaran sobre els talussos dels dipòsit i les zones amb capes
de segellament provisional a mesura que es vagin construint. El segellament
definitiu de les diferents fases del dipòsit es començarà quan, d�acord amb
l�Agència de Residus de Catalunya, vista l�evolució amb el temps dels valors dels
assentaments, les mesures d�assentament d�aquests sectors mostrin una clara
tendència a l�estabilització.

31.3. Informe descriptiu dels segellament

L�entitat explotadora haurà de elaborar un informe descriptiu del segellament
realitzat que contingui la següent documentació: memòria descriptiva dels treballs
realitzats, resultats dels assaigs i comprovacions realitzats dels materials de les capes
de segellament, revegetació, operacions de desmantellament de les infraestructures
no necessàries, plànol topogràfic en coordenades U.T.M. del dipòsit segellat amb
indicació del perímetre del vas d�abocament i de les instal lacions annexes que
restaran operatives durant el període postclausura, certificat final conforme el
segellament del vas o de la zona s�ha realitzat d�acord amb l�autoritzat, pla de control
i vigilància del dipòsit controlat durant el període postclausura.

31.4. Període postclausura

- El dipòsit es considerarà definitivament clausurat quan una Entitat Ambiental de
Control hagi comprovat que s�han executat les obres del segellament, que són
operatives les infraestructures que restaran el funcionament, que l�entitat
explotadora disposa de la documentació justificativa dels treballs realitzats i
després que el Departament de Territori i Sostenibilitat hagi aprovat la clausura
efectuada.

- L�entitat explotadora serà la responsable del manteniment, vigilància, anàlisi i
control postclausura de la instal lació així com la resta de obligacions establertes a
la normativa vigent durant una període mínim de 30 anys, a comptar des de la
aprovació de la clausura efectuada.

- L�entitat explotadora mantindrà durant aquest període la pòlissa de
responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi
ambient del dipòsit i de les instal lacions auxiliars que continuïn funcionant.

- La finalització del període postclausura serà acceptada pel Departament de
Territori i Sostenibilitat prèvia justificació mitjançant informes emesos per
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l�entitat explotadora que el dipòsit controlat no representa un risc significatiu per
a la salut de les persones i del medi ambient.

32. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació lluminosa

32.1. En el cas que hi hagi il luminació exterior, aquesta ha de complir amb els valors
màxims permesos de flux d�hemisferi superior dels pàmpols, que estableix la Llei
6/2001, de 31 de maig, d�ordenació ambiental de l�enllumenament per a la protecció
del medi nocturn.

32.2. La il luminació exterior ha de romandre apagada en horari nit, excepte en els
casos previstos per l�esmentada Llei 6/2001, de 31 de maig.

32.3. Donat l�horari d�obertura del Centre de Gestor de Residus, es possibilita la
il luminació nocturna amb la condició de que asseguri la protecció lumínica de
l�entorn i, a aquest efecte, caldrà que totes les lluminàries de la instal lació estiguin
dotades de protectors que impedeixin la propagació lumínica per sobre d�un con de
150o amb el seu eix coincidint amb la vertical.

33. Mesures relatives a la protecció del medi agrari

33.1. En les actuacions de construcció de qualsevol via de comunicació, o la
modificació dels vials existents, s�ha de vetllar, des del punt de vista agrari, per donar
prioritat a aquelles alternatives que no ocupin sòl agrari o en el seu defecte que
minimitzin aquesta ocupació.

33.2. Qualsevol modificació de vies de comunicació ha de garantir en tot moment
l�accés dels propietaris a les seves finques i l�increment de trànsit rodat a la zona no
ha de suposar un perjudici per a la resta d�activitat econòmiques que s�hi
desenvolupen.

33.3. El promotor haurà d�adoptar les mesures necessàries per tal de garantir els
valors de les activitats econòmiques que es desenvolupen al territori de forma
tradicional i que li són pròpies.

34. Mesures relatives a la prevenció d�incendis, Disposició d�hidrants

Caldrà la disposició d�un hidrant d�incendis H100 sinó n�hi ha cap a menys de 100m de
l�accés principal a la zona dels edificis o una reserva d�aigua equivalent.

35. Característiques constructives

35.1. Sistema d�impermeabilització

S�haurà d�implantar un sistema d�impermeabilització del vas de l�abocador segons
directrius de l�Agència de Residus de Catalunya i la normativa sectorial vigent.

35.2. Piezòmetres
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Pel control del medi el sistema haurà de disposar de com a mínim quatre piezòmetres
de control, un dels quals situat aigües avall en el barranc de les valls (fora de l�àmbit de
l�abocador).

35.3. Estudi de detall

El projecte haurà d�incloure un estudi de detall sobre els elements de drenatge
proposats, que justifiqui que amb aquests no es modifiquen les condicions de drenatge
actuals immediatament aigües avall de l�àmbit d�actuació.

36. Integració paisatgística

36.1. Integració paisatgística dels edificis i les naus

Utilitzar per a les façanes blocs de formigó vist i panells prefabricats de formigó de
color terrós per les cobertes un material de color vermellós.

Les estructures dels espais associats a les edificacions (tanques, murs, portes, etc. ) han
de tenir una gamma de colors semblants o igual a la dels edificis í naus.

Als espais lliures es plantaran oliveres i arbres d'ombra propis del lloc.

36.2. Integració paisatgística de l'accés

Preservar al màxim els límits parcel laris preexistents ( marges, vores i la vegetació
associada ) de les vores del camí, ajustant el traçat i ampliant la secció només per un
costat.

Condicionar els talussos arrodonint els caps i revegetant Ios amb espècies arbòries,
arbustives i herbàcies pròpies del lloc.

36.3. Integració paisatgística de l'abocador

En la fase de restauració es recrearà la coberta del sol i l�ús agrícola preexistent
buscant de manera aleatòria la continuïtat entre vegetació de l�entorn i la nova
plantació tot combinant la amb les plantacions d'oliveres i ametlers. En aquest sentit
caldrà ampliar les espècies arbòries.

En la fase de restauració caldrà restaurar la continuïtat dels camins tallats obrint
passos nou.

37. Condicions específiques de les obres associades a l�adaptació de l'accés rodat.

37.1. Per permetre la rehabilitació i revegetació dels talussos de desmunt, aquests
hauran de tenir un pendent H3/V2 sempre que siguin terres o material disgregat.

37.2. S'hauran d'adoptar mesures que minimitzin l�impacte visual de les obres de
fàbrica i emprar materials, acabats, colors i textures que afavoreixen la integració a
l�entorn.
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37.3. L�evacuació de les aigües procedents del drenatge del camí s�haurà de realitzar
en lleres naturals o vies preferents d'aigua per tal d'evitar afeccions sobre les finques
agràries.

37.4. Establir un sistema de gestió de residus generals a l'obra (olis, formigons,
bidons, llaunes, plàstics, etc.) d'acord amb el que estableix el Decret 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de residus.

37.5. La tallada i eliminació de restes vegetals es realitzarà d'acord amb les
prescripcions de la normativa sectorial de prevenció d'incendis forestals i de residus.

37.6. Preveure la restauració de tots els talussos amb pendent igual o inferior a
H3/V2 i zones afectades per les obres, amb la incorporació de terres vegetals i
l'execució d'hidrosembra i plantació amb espècies i densitats coherents a la zona.
S�haurà d'evitar la presència d�espècies no adequades ni al lòctones com a mesura per
prevenir la introducció d�espècies invasores.

37.7. Situar el parc de maquinària i instal lacions provisionals d'obra en zones de
mínim risc, poc permeable i allunyades de rieres i torrents. Aquestes zones, un cop
utilitzades, seran restaurades restituint les a la seva situació original.

37.8. Realitzar un pla de gestió de terres que determini l'origen del material, així
com l�emplaçament i capacitat dels abassegaments de les terres sobrants,
restauració d'abocadors ... , que s�haurà d'incloure al projecte constructiu. Els
abocadors s'hauran de restaurar mitjançant l'estesa de terra vegetal i la seva
revegetació sense perjudici dels permisos o autoritzacions que requereixin.

38. Modificacions autoritzades

Es consideraran les modificacions del Centre de valorització i disposició de residus que han
estat autoritzades en data 27/9/2018 (expedient E1CNS180009) i en data 29/7/2020
(E1CNS200012) com a canvis no substancials de l�autorització ambiental inicial del 15 de març
de 2012.

Article 46. S�afegeix l�article 136 que queda redactat de la manera següent:

Article 136

Sistema general de serveis tècnics, línies d�evacuació elèctrica dels parcs eòlics, ST

1. Definició

Es qualifica de sistema general de serveis tècnics els terrenys corresponents a les línies
d�evacuació elèctrica dels parcs eòlics de la Terra alta, als termes municipals d�Horta de Sant
Joan, Caseres, Batea, Gandesa, Corbera d�Ebre, Vilalba dels Arcs, la Fatarella i Riba roja d�Ebre,
aprovat per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
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Catalunya el 18/04/2007, i dels parcs eòlics de la Terra Alta, Ribera d�Ebre, Segrià i les
Garrigues aprovat per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya el 18/12/2007

2. Regulació

L�ordenació de detall de les infraestructures objecte d�aquest article resta regulada segons les
determinacions contemplades a les normes urbanístiques i plànols dels plans especials
urbanístics aprovats.

Aquestes determinacions podran ser objecte de modificació o desenvolupament sempre que
no contradiguin les anteriors disposicions contemplades en aquest article.

Article 47. S�afegeix l�article 137 que queda redactat de la manera següent:

Article 137

Sistema hidrogràfic, clau SH

1. Definició

El sistema hidrogràfic incorpora els terrenys de domini públic associats a les lleres dels rius,
rieres i barrancs, així com la zona ocupada per la làmina d�aigua del pantà i les seves zones
d�influència i infraestructures, les basses, els canals i sèquies que formen part de les
estructures hidràuliques d�abastament, drenatge i reg.

El Domini Públic Hidràulic és un dels components del sistema hidrogràfic que delimita aquestes
normes, al que correspon la seva reglamentació específica i la seva protecció.

2. Proteccions

Aquestes normes contemplen una protecció complementària del sistema delimitat atès el
paper de connector biològic que constitueix el riu Ebre, el pantà de Riba roja, les rieres i
barrancs.

Per qualsevol actuació que els pugui afectar en el paper de connectors biològics caldrà
autorització del departament de Territori i Sostenibilitat. En cas d�afecció al DPH l�organisme
competent és la CHE sens perjudici de les competències de l�Agència Catalana de l�Aigua.

Els límits de les lleres públiques són els que es deriven de la seva definició segons l�article 2 i 4
de la Llei d�Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol) i, únicament com a primera referència, els que
figuren en els plànols cadastrals i qualsevol modificació correspon per imperatiu legal a
l�organisme de Conca, mitjançant la incoació del corresponent expedient de delimitació d�ofici
o a instància de part. Per tant, aquestes NSP respecten els límits del Domini públic hidràulic i
zona de policia.

D�acord a l�establert a l�article 6 del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH) els marges
de les lleres públiques estan subjectes en tota la seva extensió longitudinal a:
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- Una zona de servitud de 5 m d�amplada per a ús públic, amb les finalitats establertes a
l�article 7.1 del RDPH. Qualsevol actuació està sotmesa a lo establert a l�article 7.2 del
RDPH i les autoritzacions per a plantació d�espècies arbòries, la disposició d�embarcadors o
rampes de varada, públics o privats deuran obtenir les corresponents autoritzacions
prèvies de l�organisme de conca.

- Una zona de policia de 100 m d�amplada, mesurada horitzontalment a partir dels marges
de la llera, a la qual es condicionarà l�ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin,
quedant sotmeses al disposat en el RDPH les següents activitats i usos del sòl, per les que
caldrà l�autorització prèvia de l�organisme de conca, a la fi de preservar el DPH, prevenir el
deteriorament de l�ecosistema aquàtic i protegir el règim de corrents, especialment en el
que respecta a l�execució de qualsevol obra o treball relatiu a les activitats i usos del sòl
següents:

o Les alteracions substancials del relleu del terreny.

o Les extraccions d�àrids.

o Les construccions de qualsevol classe, tinguin un caràcter definitiu o provisional.

o Qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d�avingudes o
que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini públic hidràulic,
sempre que no hi sigui d�aplicació allò que determina l�article 78.1 de l�RDPH. Alhora,
les actuacions que afectin al DPH, així com l�aprofitament dels béns que en formen
part, han de comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de l�organisme de conca o
la declaració responsable corresponent, d�acord amb el que determinen els articles
24.a i 51 del TRLA, i l�article 51 i 72 de l�RDPH.

3. Regulació

En lleres de Domini públic qualsevol mena de feina que es realitzi haurà de ser autoritzada
expressament per l�organisme de Conca.

L�Administració es reserva la facultat que les lleis li atorguen d�executar les obres que per
funció administradora de lleres públiques té encomanades.

La construcció de noves instal lacions, construccions i/o edificacions, així com les obres
d�ampliació i/o canvi d�ús de les existents, dins la zona de policia de lleres resta sotmesa a la
prèvia i preceptiva autorització emesa al respecte per la CHE, en tant organisme de conca
competent, la qual caldrà sol licitar per a la seva tramitació davant l�ACA, o la declaració
responsable corresponent, d�acord amb el que determinen els articles 24.a i 51 del TRLA, i
l�article 51 i 72 de l�RDPH, independentment de la competència municipal de concedir el
permís respectiu.

La mateixa prohibició que existeix per executar les obres en lleres i en zona de policia es fa
extensiva a l�abocament d�aigües residuals per les quals s�haurà de sol licitar l�autorització a
l�organisme competent en la matèria.
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D�acord amb l�article 100.1 del TRLA �Resta prohibit, amb caràcter general, l�abocament
directe o indirecte d�aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües
continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb
la prèvia autorització administrativa emesa al respecte per la CHE, la qual s�haurà de sol licitar
davant l�ACA.

Les actuacions dins de la zona d�afecció de les lleres públiques o que puguin afectar el sistema
ripari que hi és associat hauran d�anar encaminades a permetre la conservació d�aquests
espais, i en aquells casos que aquests s�hagin vist modificats o alterats per actuacions
anteriors, caldrà que en prevegin la restitució i/o renaturalització dels espais amb l�objecte de
la seva protecció i recuperació mediambiental, mitjançant el corresponent estudi o projecte
ambiental i hidràulic signats per tècnic competent. En el cas concret d�estabilitzacions de
marges caldrà emprar tècniques d�enginyeria fluvial i es podran adoptar solucions d�altres
tipus únicament en aquells casos, degudament justificats, en què les primeres siguin
tècnicament inviables per condicionants hidràulics i morfo dinàmics.

Les actuacions amb alguna incidència sobre el bosc de ribera caldrà que millorin l�estat
qualitatiu de la massa vegetal i potenciïn la implantació i el desenvolupament de les espècies
autòctones de manera que es preservi una estructura contínua en galeria que actuï com a
element de cohesió de la morfologia de la llera i dels diferents hàbitats de l�espai fluvial.
Aquestes hauran d�adequar se a allò que preveuen les guies tècniques �Criteris d�intervenció
en l�espai fluvial� i �La gestió i recuperació de la vegetació de ribera�, redactades
respectivament el març de 2002 i el desembre de 2008 per l�ACA, i estar consensuades amb el
Departament de Planificació i ordenació de l�espai fluvial de l�Àrea de gestió del medi de l�ACA.
En qualsevol cas, si l�afectació afectés l�àmbit d�un espai natural d�especial interès o protecció
la solució a adoptar hauria de ser informada favorablement per l�òrgan gestor del
corresponent espai natural.

Amb l�objecte d�evitar un accés indiscriminat i no controlat d�embarcacions als embassaments
es considera necessari prohibir la implantació d� embarcadors o obrir rampes de varada en
aquelles finques rústiques que confronten amb el riu Ebre en què no es desenvolupi una
activitat pública o privada directament relacionada amb l�ús lúdic o esportiu del riu, de manera
que l�accés de les embarcacions autoritzades a navegar per aquestes masses d�aigua estigui
restringit als punts degudament autoritzats per l�organisme de conca i facilitar així el control
del compliment de la normativa vigent pel que fa a la navegació i a les mesures a adoptar per
evitar la propagació del musclo zebrat.

4. Inundabilitat

- En la documentació gràfica es delimita la cota d�inundabilitat del riu Ebre segons dades
extretes de la documentació facilitada per la CHE:

En la zona del pantà de Riba roja s�ha agafat com a cota d�inundabilitat la corresponen a la
làmina de l�embassament de Riba roja, la cota 71 msnm. Aquesta cota és la que es va
utilitzar per a la revisió dels terrenys afectats per la construcció de l�embassament, de
manera que, a aquests efectes, es pot considerar com la que limita el llit o Domini Públic
hidràulic d�aquest.
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En la zona que es troba entre l�embassament de Riba roja i el de Flix s�ha agafat com a
cota d�inundabilitat la corresponent al nivell màxim de l�aigua normal de l�embassament,
que en aquest cas és de 41,1 msnm, tal com es pot veure a la fitxa de l�Inventari de Preses i
Embassament en la web del Ministeri per a la Transició Ecològica.

També caldrà consultar les zones inundables i les àrees de risc establert en el sistema
Nacional de Cartografia de Zones inundables que el Ministerio para la Transición Ecològica
y el Reto Demográfico (MITECO), elabora, així com el Mapa de protecció civil de Catalunya i
el geoportal Sistema de información territorial del Ebro.

Les construccions i usos a implantar dins la zona inundable i la zona de flux preferent
resten sotmeses a les restriccions i determinacions que al respecte estableixen els articles
9 bis, 9 ter i 14 bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

L�article 9.2 �Directrius per al planejament urbanístic� del TRLUC (modificat per l�article
191 de la Llei 5/2017, del 28 de març) determina que 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 dita
legislació, i en el cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d�ús del sòl, no es
pot admetre en les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni
edificar 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.

A més, per implantar nous usos o activitats dins les zones amb risc per inundació cal
elaborar un estudi d�inundabilitat de detall i disposar del corresponent informe emès per
la Direcció General de Protecció Civil en relació amb la compatibilitat per implantar els
nous elements vulnerables amb la gestió del risc, en tant correspon a aquest organisme
determinar, amb una finalitat operativa, les tipologies d�elements vulnerables que poden
estar presents en determinades zones de risc i limitar la vulnerabilitat màxima a aquests
àmbits.

Article 48. S�afegeix l�article 138 que queda redactat de la manera següent:

Article 138

Sistema general ferroviari, clau SF

1. Definició

En aquest sistema s�inclouen els terrenys ocupats per les infraestructures ferroviàries que
formen part de la Xarxa Ferroviària d�Interès General, així com aquells que s'hagin d'ocupar
per a tal finalitat, d'acord amb els estudis informatius aprovats definitivament.

2. Limitacions a la propietat
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La Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, és la que recull les limitacions a la
propietat de la zona de domini públic, la de protecció i el límit de l�edificació, que en termes
generals és la següent:

- Zona de domini: Comprenen els terrenys ocupats per les línies ferroviàries que formin part
de la Xarxa Ferroviària d'Interès General i una franja de terreny de 8 metres a cada costat
de la plataforma, mesurada en horitzontal i perpendicular a l'eix d�aquesta, des de l'aresta
exterior de l'explanació.

- Zona de protecció de les línies ferroviàries: Consisteix en una franja de terreny a cada
costat de les mateixes delimitada, interiorment, per la zona de domini públic i,
exteriorment, per dues línies paral leles situades a 70 metres de les arestes exteriors de
l�explanació.

- Línia límit d�edificació: Es situa a 50 m de l�aresta exterior més pròxima de la plataforma,
mesurats horitzontalment. En els túnels i en les línies fèrries soterrades o cobertes amb
lloses no serà aplicable la línia límit de l'edificació. Tampoc serà d'aplicació la línia límit de
l�edificació quan l'obra a executar sigui una tanca o tancament.

3. Regulació

La regulació és la que estableix la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari (LSF),
al Real Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel qual s�aprova el Reglament del Sector
Ferroviari (RSF) i la norma sectorial que es desenvolupi.

En termes generals s�atendrà al següent:

Per executar en zones de domini públic ferroviari i en les de protecció, qualsevol classe
d�obra o instal lació fixa o provisional, canviar el destí de les mateixes o el tipus
d�activitat que es pot realitzar en aquestes i plantar o talar arbres, s�atendrà a
l�establert a la LSF i al RSF i es requerirà la prèvia autorització de l'administrador
d'infraestructures ferroviàries. El que disposa aquest apartat, s'entén sense perjudici
de les competències d'altres administracions públiques.

No obstant això, només podran realitzar se obres o instal lacions en la zona de domini
públic, prèvia autorització de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, quan
siguin necessàries per a la prestació de servei ferroviari o bé quan la prestació d'un
servei d'interès general així ho requereixi

Resta prohibida a banda i banda de la línia ferroviària, en els terrenys situats fins a la
línia límit d'edificació, qualsevol tipus d'obra d'edificació, reconstrucció o ampliació, a
excepció de les que resultin necessàries per a la conservació i manteniment de les
edificacions existents, per al que també es requerirà la prèvia autorització d'ADIF.
Igualment, queda prohibit l'establiment de noves línies elèctriques d'alta tensió dins de
la superfície afectada per la línia límit d'edificació.
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Es podran realitzar cultius agrícoles a la zona de protecció, sense necessitat
d�autorització prèvia, sempre que es garanteixi la correcta evacuació de les aigües de
reg i no causin perjudicis a l'explanació, quedant prohibida la crema de rostolls.

Article 49. S�afegeix l�article 139 que queda redactat de la manera següent:

Article 139

Sistema xarxa viària, SX

1. Definició

Es consideren carreteres les vies de domini i ús públics projectades i construïdes
fonamentalment per a la circulació de vehicles automòbils segons l�establer en l�article 2 del
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres,
amb les excepcions establertes.

Aquest sistema inclou la carreta T 741 i TV 7411 i les zones i línies de protecció
reglamentàriament establertes.

2. Titularitat i manteniment

La titularitat la carreta T 741 és de la Generalitat i la de la TV 7411 és la Diputació de
Tarragona.

El seu manteniment correspon a la seva titular.

3. Limitacions urbanístiques

Aquestes seran les establertes en la Llei de carreteres i el seu reglament. En general són les
següents:

- Zona de domini públic: Comprèn els terrenys ocupats o d'ocupació futura prevista en el
projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que
excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una
franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l'aresta exterior de l'esplanació,
de 3 metres en les carreteres convencionals.

- Zona de servitud: La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a banda i
banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona de domini públic i
exteriorment per dues línies paral leles a les arestes exteriors de l'esplanació, a una
distància de 8 metres en la resta de carreteres, mesurats des de les arestes esmentades

- Zona d'afectació: La zona d'afectació consisteix en dues franges de terreny a banda i banda
de la carretera, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues
línies paral leles a les arestes exteriors de l'esplanació, a una distància de 30 metres en la
resta de carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades.
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- Línia d'edificació: La línia d�edificació s�estableix a banda i banda de la carretera. En la zona
compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d�obra de construcció,
reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació i el
manteniment de les construccions existents. La línia d'edificació s'ha de situar, respecte a
l'aresta exterior de la calçada, a 25 en la resta de carreteres.

En el tram no urbà de la carretera TV 7411 el reglament no permet l�ús de la zona de servitud
com aparcament de vehicles, per la qual cosa caldrà situar los més enllà de 8 m de l�aresta
exterior de l�esplanació.

Tanmateix, per poder executar obres a les zones de protecció de la carretera (de domini
públic, de servitud i d�afectació), és necessari sol licitar prèviament l'autorització del titular, tal
com s�estableix en l�article 100.1 del Reglament general de carreteres.

Riba roja d�Ebre, gener de 2022

Rosa M. Poyo Perelló

Arquitecta

Núm. de col legiada 20 667 del COAC
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9. Annex

Fitxes del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i de l�Associació d�Amics de Riba roja d�Ebre



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari
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Jaciments arqueològics 





Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari

Servei de Suport Tècnic i Inventari

Usuari:

Data:

Hora:

03/07/2018

11:39:14

Joan Martínez
Tomás

Resum de fitxes del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic

Criteris de sel.lecciò: JAC Termes-Municipi Igual a Riba-roja d'Ebre 



5941Dades del jaciment:

Nom/s: ELS CASTELLONS DE RIBA-ROJA D'EBRE

CASTELLONS (I) / CASTELLONS (II)

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 285.120,00 / 4.569.500,00

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Turó situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt del pantà de
Riba-roja

Tipus: Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat
Assentament militar fortí

Cronologia: -900 / -450 Bronze Final III / Ferro-Ibèric Antic
-650 / -50 Ferro-Ibèric Antic / Ferro-Ibèric Final
715 / 1150 Medieval Ocupació i domini musulmà / Medieval Món
Islàmic

Estat conservació: Regular

Actuacions realitzades: prospecció carta arqueològica.

Notícies històriques: 1970 / Un treballador de l’empresa ENHER va documentar
l’existència de túmuls i abundant ceràmica a mà del Bronze Final
(notícia recollida per Cabré i González, 1971-1972, p. 93). / 

Descripció:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Bibliografia: CABRÉ i MONTSERRAT, D.  / Riba-roja d'Ebre i el seu terme
municipal: geografia, història, economia, onomàstica. / Tarragona:  /
1985
CABRÉ i MONTSERRAT, D. <GONZÁLEZ CABRÉ, J.  / "Sobre la
posible situación de Octogesa-Otobesa", Boletín Arqueológico de
Tarragona,  / Època IV, fasc. 113-
VILASECA, Salvador.  / Reus y su entorno en la prehistoria. / Reus,  /
1973

Notes:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



5942Dades del jaciment:

Nom/s: ELS CASTELLONS (II)

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 285.129,00 / 4.569.738,00

Accés: Difícil

Context: Terreny erm

Espigó en sentit est-oest a la riba esquerra del riu Ebre, al nord i just
davant dels Castellons (I), aigües amunt del pantà de Riba-roja.

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: -900 / -650 Bronze Final III / 

Estat conservació: Dolent

Actuacions realitzades: Prospectat per A. Alaminos, E. Carbonell, M. Ojuel i V. Revilla el
1987 durant la realització de la Carta Arqueològica.

Notícies històriques: Un treballador de l’empresa ENHER va documentar l’existència de
túmuls i abundant ceràmica a mà del Bronze Final (notícia recollida
per Cabré i González, 1971-1972, p. 93). / 

Descripció:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



5943Dades del jaciment:

Nom/s: MAGALANYA

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 289.483,29 / 4.571.685,36

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Petita elevació que perllonga la vessant sud de la serra de
Magalanya, situada a la riba esquerra del riu Ebre, al nord de
Riba-roja d'Ebre i del meandre que fa el riu al seu pas per la població
de Riba-roja.

Tipus: Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat

Cronologia: -900 / -650 Bronze Final III / 
-650 / -450 Ferro-Ibèric Antic / 

Estat conservació: Parcialment destruït

Actuacions realitzades: Prospectat per A. Alaminos, E. Carbonell, M. Ojuel i V. Revilla el
1987 durant la realització de la Carta Arqueològica.

Notícies històriques: S’observen remocions de clandestins. / 

Descripció:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



5944Dades del jaciment:

Nom/s: PALADELL

PRADELL

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 290.261,00 / 4.570.541,00

Accés: Fàcil

Context: Explotació agropecuària

Bancals d'ametllers i oliveres entre la via del ferrocarril
Barcelona-Casp, junt al km 505'8, i les terrasses al·luvials de la riba
dreta del riu Ebre.

Tipus: Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la

Cronologia: -218 / 192 Romà República / Romà Alt Imperi

Estat conservació: Regular

Descripció:

Bibliografia: ARESTE, M.; CABRÉ, D.  / La vil.la romana del Paladell. 
CABRÉ i MONTSERRAT, D.  / Riba-roja d'Ebre i el seu terme
municipal: geografia, història, economia, onomàstica. / Tarragona:  /
1985
GENERA, M  / L'Ebre final: del paleolític al món romà / Tortosa  /
1991

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



PITA, R / Sobre la localització de Octogesa a Riba-Roja  / Butlletí
Arqueològic de Tarragona  / 1950 / 50

Notes:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



5945Dades del jaciment:

Nom/s: SENALS

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 286.278,00 / 4.568.722,00

Accés: Fàcil

Context: Explotació agropecuària

Bancals d’oliveres situats a la riba esquerra de l’Ebre, sota la presa
de Riba-roja i enfront de l’ermita de Santa Madrona.

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: 14 / 192 Romà Alt Imperi / 

Estat conservació: Dolent

Protecció: Declarat EPA: Data declaració: 11/10/2017

Descripció:

Bibliografia: CABRÉ i MONTSERRAT, D.  / Riba-roja d'Ebre i el seu terme
municipal: geografia, història, economia, onomàstica. / Tarragona:  /
1985
GENERA, M  / L'Ebre final: del paleolític al món romà / Tortosa  /
1991
GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  /  Fonaments
/ 1982 / 3,

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



5946Dades del jaciment:

Nom/s: VALL DE PORCS

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 289.496,32 / 4.571.467,58

Accés: Fàcil

Context: Explotació agropecuària

Es tracta de la vessant sud de la Serra de Magalanya, entre el camí
de Sebes (Flix), la Penya de Valldeporcs i el Pla de la Barca, al
marge esquerre del riu Ebre.

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: -27 / 14 Romà August / 

Estat conservació: Dolent

Descripció:

Bibliografia: CABRÉ i MONTSERRAT, D.  / Riba-roja d'Ebre i el seu terme
municipal: geografia, història, economia, onomàstica. / Tarragona:  /
1985
MASCORT, M.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J / Noves aportacions
sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de
l'Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada
l'any 1988  / La romanització del Pirineu. 8è Col·loqui Internacional
d'Arqueologia de Puigcerdà / Puigcerdà  / 1990
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Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



5948Dades del jaciment:

Nom/s: PLA DEL FOSSAR

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 289.600,00 / 4.570.298,00

Accés: Fàcil

Context: Zona urbana

Situat al nord de la població de Riba-roja d'Ebre, abans d'arribar al
barri de San Domingo.

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: -218 / 476 Romà / 

Estat conservació: Destruït

Descripció:

Bibliografia: GENERA, M  / L'Ebre final: del paleolític al món romà / Tortosa  /
1991
GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  /  Fonaments
/ 1982 / 3,
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5950Dades del jaciment:

Nom/s: BERRÚS

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 282.178,34 / 4.568.888,33

Accés: Difícil

Context: Terreny erm

Actualment sota el pantà de Riba-roja d'Ebre, més o menys enfront
del camping Riba-roja.

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: -1200 / -650 Bronze Final / 
14 / 476 Romà Alt Imperi / Romà Baix Imperi

Estat conservació: Destruït

Notícies històriques: És poca la documentació que es coneix sobre el lloc. A més de dos
documents del segle XIII (1205 i 1229) que tracten de transaccions
de bens entre veïns; / 
ni ha un de 1294 en el qual el Mestre Provincial del Temple,
Berenguer de Cardona, dóna a perpetuïtat a Guillem Gasset i altres
veïns unes hortes en el terme de Berrús. / 

Descripció:

Bibliografia: CABRÉ, D.; GONZÁLEZ, J. / Sobre la posible situación de
Octogesa-Otobesa  / Boletín Arqueológico de Tarragona  / Època IV,
fasc. 113-
ESPINEL, T.; CABRÉ, D.; GONZÁLEZ, J.M. / Notas
toponímico-arqueológicas sobre Berrús (Tarragona)  / Boletín
Arqueológico de Tarragona  / 1966 / Època IV, fasc. 93-9
FUGUET SANS, J  / L'arquitectura dels Templers a Catalunya /
Barcelona  / 1995
FUGUET, J  / Templers i hospitalers II / Barcelona  / 1998
GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  /  Fonaments
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GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  /  Fonaments
/ 1982 / 3,
VALLESPÍ, E.J.  / "Excursión arqueológica a Nonaspe, Fayón
(Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona), en enero de 1955",
Caesaraugusta,  / 1957 / 7-8,
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5951Dades del jaciment:

Nom/s: SANTA MADRONA (I)

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 286.000,00 / 4.568.125,00

Accés: Fàcil

Context: Zona urbana

Turó, situat a la riba dreta del riu Ebre, ocupat actualment per l'ermita
de Santa Madrona situada a uns 3 km de Riba-roja d'Ebre, seguint la
carretera TV-7411, que condueix a la Pobla de Massaluca (Terra
Alta).

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: -450 / -450 Ferro-Ibèric Ple / 
-150 / 476 Ferro-Ibèric Final / Romà

Estat conservació: Destruït

Actuacions realitzades: Prospeccions realitzades per M. Sanz el 1969.

Notícies històriques: Prospeccions per M. Sanz, el 1969. / 

Descripció:

Bibliografia: BELARTE, C; NOGUERA, J. / Els jaciments protohistòrics de Santa
Madrona (Riba-Roja) i Sebes (Flix).  / Tribuna d'Arqueologia 2007 /
Barcelona  / 2008
GENERA, M  / L'Ebre final: del paleolític al món romà / Tortosa  /
1991
GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  /  Fonaments
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GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  /  Fonaments
/ 1982 / 3,
MASCORT, M.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J / Noves aportacions
sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de
l'Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada
l'any 1988  / La romanització del Pirineu. 8è Col·loqui Internacional
d'Arqueologia de Puigcerdà / Puigcerdà  / 1990
NOGUERA, J  / Ibers a l'Ebre / Flix  / 2002
SANZ, M / Población ibérica del Valle del Ebro  / Boletín
Arqueológico de Tarragona / Tarragona  / 1973-1974 / Època IV,
fasc. 121
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5952Dades del jaciment:

Nom/s: SANTA MADRONA (II)

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 286.158,92 / 4.567.925,31

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Turó situat al sud-oest de l'assentament de Santa Madrona (I), amb
el qual es comunica pel camí que condueix a l'ermita situada a uns
200 m.

Tipus: Lloc d'enterrament Incineració col·lectiu necròpolis

Cronologia: -650 / -300 Ferro-Ibèric Antic / Ferro-Ibèric Ple
-250 / -200 Ferro-Ibèric Ple / 

Estat conservació: Regular

Actuacions realitzades: Prospecció realitzada per M. Sanz el 1969

Notícies històriques: Prospecció per M. Sanz, el 1970. / 

Descripció:
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Bibliografia: BELARTE, C; NOGUERA, J. / Els jaciments protohistòrics de Santa
Madrona (Riba-Roja) i Sebes (Flix).  / Tribuna d'Arqueologia 2007 /
Barcelona  / 2008
BELARTE, M.C.; NOGUERA, J.  / La necròpolis protohistòrica de
Santa Madrona (Riba-roja d'Ebre, Ribera d'Ebre) / Tarragona  / 2007
BELARTE, Maria Carme; NOGUERA, Jaume; OLMOS, Pau /
Novedades sobre el mundo funerario en la Ribera d'Ebre  / Iberos del
Ebro: Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de
noviembre de 2011) / Tarragona  / 2012
GENERA, M  / L'Ebre final: del paleolític al món romà / Tortosa  /
1991
GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  / Fonaments 
/ 1982 / 3
MASCORT, M.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J / Noves aportacions
sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de
l'Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada
l'any 1988  / La romanització del Pirineu. 8è Col·loqui Internacional
d'Arqueologia de Puigcerdà / Puigcerdà  / 1990
NOGUERA, J  / Ibers a l'Ebre / Flix  / 2002
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11005Dades del jaciment:

Nom/s: AL COSTAT DE SANTA MADRONA (II)

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 286.427,00 / 4.568.025,00

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Turó de forma cònica de vessants molt abruptes i cobertes de
matolls. Està situat entre el turó de Santa Madrona (II), a l'oest, el
turó de l'ermita de Santa Madrona (I) al nord, i la via del ferrocarril.

Tipus: Lloc d'habitació amb estructures

Cronologia:  /  Desconeguda / 

Estat conservació: Regular

Actuacions realitzades: Prospeccions realitzades l'any 1987 durant la realització de la Carta
Arqueològica.

Notícies històriques: Prospeccions realitzades per A. Alaminos, M. Ojuel i V. Revilla l'any
1987 durant la realització de la Carta Arqueològica. / 

Descripció:
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11566Dades del jaciment:

Nom/s: PUNTA, LA

TERROTES, LES

Municipi: Maials
Segrià
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ebre

Comarca:

Coordenades UTM: 289.481,62 / 4.577.074,35

Accés: Fàcil

Context: Explotació agropecuària

Terrassa conreada d'oliveres i ametllers situada entre la Vall de
Pinyol i la Valleta de Xota, just al límit amb el terme municipal de
Riba-roja d'Ebre.

Tipus: Lloc d'habitació sense estructures

Cronologia: -1800 / -650 Bronze / 
-218 / 476 Romà / 

Estat conservació: Dolent

Notícies històriques: Referències orals del Sr. Joan Martí i Aresté, de Maials (adreça a
Inventari). / 

Descripció:

Bibliografia: RODRÍGUEZ, J.I.; GONZÁLEZ, J.R / Maials, prehistòria i món antic  /
Maials, història de la vila i del seu terme / Vol. I: De l'antiguitat al s.
XVIII  / 1994
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13928Dades del jaciment:

Nom/s: BARRANC DE LA SABATERA

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 289.098,00 / 4.570.980,00

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Turó allargassat i estret, a dos nivells, situat entre el barranc de les
Valls i un petit barranc que desaigua al costat dret del barranc de les
Valls.

Tipus: Lloc d'enterrament Incineració aïllat

Cronologia: -900 / -450 Bronze Final III / Ferro-Ibèric Antic

Estat conservació: Dolent

Descripció:
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13929Dades del jaciment:

Nom/s: ERMITA DE BERRÚS

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 282.380,00 / 4.568.132,00

Accés: Fàcil

Context: Zona urbana

Turó ocupat actualment per l'ermita de Santa Magdalena de Berrús,
situada a 11'5 km de Riba-roja seguint la carretera TV-7411 en
direcció a la població de la Pobla de Massaluca (Terra Alta).

Tipus: Edifici religiós santuari

Cronologia: 1230 / 1299 Medieval Baixa Edat Mitjana / 

Estat conservació: Bo

Notícies històriques: És poca la documentació que es coneix sobre el lloc. A més de dos
documents del segle XIII (1205 i 1229) que tracten de transaccions
de bens entre veïns; / 
ni ha un de 1294 en el qual el Mestre Provincial del Temple,
Berenguer de Cardona, dóna a perpetuïtat a Guillem Gasset i altres
veïns unes hortes en el terme de Berrús. / 

Descripció:

Bibliografia: FUGUET SANS, J  / L'arquitectura dels Templers a Catalunya /
Barcelona  / 1995
FUGUET, J  / Templers i hospitalers II / Barcelona  / 1998
VENTOSA, E  / Esglésies singulars de la Terra Alta / Tarragona  /
1986
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13930Dades del jaciment:

Nom/s: VIA DE LES PLANES DE RECADER

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 289.497,00 / 4.575.425,00

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Discorre per la vessant est de la Vall de Carlinos, anant pel camí de
Vinadés, des de Riba-roja d'Ebre a la Granja d'Escarp, abans
d'arribar al terme municipal de Maïals (Segrià).

Tipus: Obra pública via

Cronologia: -218 / 476 Romà / 

Estat conservació: Regular

Notícies històriques: El Sr. Joan Martí i Arester, de Maïals (Segrià), ha netejat de
vegetació part d’aquest tram de via i ens ha facilitat la informació per
a la seva localització. / 

Descripció:

Bibliografia: PÉREZ, J.; RAMS, P.; SUÑÉ, M / Vestigios de una calzada romana
que comunicaría el medio y el bajo Ebro  / XXIV Congreso Nacional
de Arqueología. Cartagena, 28 al 31 de octubre 1997 / Murcia  / 1999
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15841Dades del jaciment:

Nom/s: INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ENERGIA RENOVABLE DE
LA TERRA ALTA

CONNEXIÓ AMB LA SET DE RIBA-ROJA

Municipi: Batea
Terra Alta
Caseres
Terra Alta
Corbera d'Ebre
Terra Alta
Fatarella, la
Terra Alta
Gandesa
Terra Alta
Horta de Sant Joan
Terra Alta
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ebre
Vilalba dels Arcs
Terra Alta

Comarca:

Coordenades UTM: 285.519,82 / 4.557.378,71

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

De la central elèctrica de Riba-roja d'Ebre (x:284824 y:4568937) fins
al Camí d'Horta a Batea (x:276244 y:4542910).

Descripció:
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15847Dades del jaciment:

Nom/s: PARC EÒLIC RIBA-ROJA D'EBRE

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 288.360,35 / 4.565.639,80

Accés: Difícil

Context: Terreny erm

Al sud del riu Ebre.

Descripció:
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18274Dades del jaciment:

Nom/s: NOVA CARRETERA DE RIBA-ROJA A MEQUINENSA 

Municipi: Almatret
Segrià
Granja d'Escarp, la
Segrià
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ebre
Seròs
Segrià

Comarca:
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18318Dades del jaciment:

Nom/s: LÍNIA EVAQUACIÓ SET RIBA-ROJA-ALMATRET,
ALTMATRET-MAIALS, GRANADELLA-MAIALS

Municipi: Almatret
Segrià
Granadella, la
Garrigues
Llardecans
Segrià
Maials
Segrià
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ebre

Comarca:

Coordenades UTM: 302.957,96 / 4.583.979,01

Accés: Difícil

Context: Explotació agropecuària-Zona urbana

Descripció:
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20522Dades del jaciment:

Nom/s: MAS DE MAURISIO

MAS MAURICI

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 289.032,25 / 4.570.534,30

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Terrassa fluvial situada al marge esquerrre del riu Ebre

Tipus: Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la
Lloc o centre de producció i explotació agrícola altres

Cronologia: 14 / 284 Romà Alt Imperi / Romà Segle III

Estat conservació: Excel·lent

Protecció: Declarat EPA: Data declaració: 03/05/2017

Descripció:
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Bibliografia: BRUN, J.P.  / Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain /
Paris  / 2004
GENERA, M / Inventari arqueològic de la Ribera d'Ebre  / Fonaments 
/ 1982 / 3
GUITART, J.; PALET, J.M.; PREVOSTI, M / La Cossetània oriental
de l'època ibèrica a l'antiguitat tardana: ocupació i estructuració del
territori  / Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània oriental.
Actes del Simposi Internacional d'Arqueologia del Baix Penedès. El
Vendrell, del 8 al 10 de novembre de 2001 / Barcelona  / 2003
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20621Dades del jaciment:

Nom/s: LÍNIA AÈRIA 220KV, SE-FATARELLA-SE RIBARROJA,
D'EVACUACIÓ DE PARCS EÒLICS TERRA ALTA

Municipi: Batea
Terra Alta
Caseres
Terra Alta
Corbera d'Ebre
Terra Alta
Fatarella, la
Terra Alta
Gandesa
Terra Alta
Horta de Sant Joan
Terra Alta
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ebre
Vilalba dels Arcs
Terra Alta

Comarca:

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Zones de bosc i cultius

Descripció:
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21041Dades del jaciment:

Nom/s: ESPAI HISTÒRIC DE LA BATALLA DE L'EBRE DE LES
TRINXERES DE BERRÚS

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 282.257,92 / 4.567.651,00

Accés: Fàcil

Context: Terreny erm

Tipus: Assentament militar

Cronologia: 1936 / 1939 Segles XVIII-XX / Segles XVIII-XX

Estat conservació: Bo

Descripció: Al jaciment s'accedeix anant des de Riba-roja d'Ebre a la Pobla de 
Massaluca per la carretera TV-7411, tombant a mà esquerra entre els 
punts quilomètrics 11 i 12, i seguint el camí al llarg d'uns 680 metres 
fins arribar a l'indret. És un espai espai envoltat de bosc (es va cremar 
una part i s'està reforestant), situat a pocs quilòmetres de Riba-roja 
d'Ebre, sobre el riu Ebre. Les trinxeres de Berrús formen un recorregut 
per les trinxeres i posicions militars que es van construir durant la 
Guerra Civil espanyola amb unes grans vistes sobre el riu Ebre. 
Aquesta zona va restar sota el control de les forces republicanes des del 
mateix 25 de juliol, formant part de la seva reraguarda. Per la seva 
proximitat a la desembocadura del riu Matarranya, i al control que oferia 
sobre la via del ferrocarril que unia Barcelona amb Madrid, era un lloc 
ben fortificat i defensat per tal de poder repel·lir una possible acció 
enemiga d'encerclament. 
Durant la major part de la batalla aquesta línia fortificada va estar 
allunyada de l'activitat bèl·lica de la primera línia del front. Només 
després de la pèrdua de totes les posicions al sud de Móra l'Ebre i del 
nus de comunicacions de les Camposines, al llarg de la darrera ofensiva 
franquista, aquest sector es va veure amenaçat per l'assalt de les unitats 
franquistes que, a partir del 7 de novembre, tenien com a objectiu 
ocupar Riba-roja d'Ebre (la 50 divisió). Els combats més importants en 
aquest sector es van produir els dies 12, 13 i 14 de novembre, quan les 
unitats franquistes van ocupar aquestes posicions i van penetrar dos 
quilòmetres en direcció a Riba-roja d'Ebre. 
L'interés del Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de 
l'Ebre (COMEBE) en rehabilitar aquest espai va portar a una intervenció 
arqueològica l'any 2011, dirigida per Josep M. Suñé. Amb aquesta 
actuació es pretenia recuperar i museïtzar un sector d'aquest espai 
fortificat, el que va incloure una primera prospecció ocular de l'indret, el 
seu desbrossament i neteja, i l'excavació arqueològica de les línies de 
trinxera conegudes. Més endavant s'han efectuat tasques ja més 
pròpiament destinades a la museïtzació del complex, la qual cosa ha 
comportat la instal·lació de baranes de fusta, senyalitzacions, espais 
d'aparcament, i altres elements. 

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Durant la intervenció es van identificar dos línies de trinxera 
connectades, de les quals una és subsidiària de l'altra, i a les quals 
s'associen dos barraques. En total s'han recuperat 280 metres de 
trinxera. És destacable, però, la poca importància quantitativa de les 
restes mobles recuperades. 

Bibliografia: MARTÍNEZ REVERTE, J.  / La Batalla del Ebro / Barcelona  / 2003
MONTERO BARRADO, S. / Arqueología de la guerra civil en Madrid 
/ Historia y comunicación social  / 2001 / 6
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21546Dades del jaciment:

Nom/s: PARATGE DE LES VALLS

CENTRE DE VALORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO
PERILLOSSOS

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 288.546,34 / 4.576.028,66

Accés: VTT

Context: Terreny erm

Descripció:
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21547Dades del jaciment:

Nom/s: COVA DEL PINYOL

Municipi: Riba-roja d'Ebre
Ribera d'EbreComarca:

Coordenades UTM: 288.530,43 / 4.575.800,66

Accés: VTT

Context: Terreny erm

Descripció:
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carejada i queda oberta al lateral del primer pis amb espitlleres. A 

continuació d'aquest cos hi ha un edifici adossat de dos nivells on també 

s'observen espitlleres. Des de la cantonada d'aquest cos s'observa un 

pany de mur que arriba fins la torre. 

A la vista dels pocs elements medievals conservats i visibles en 

l'actualitat, les restes són similars a altres construccions templeres de la 

regió, com el castell d'Algars. Es tracta de construccions fortificades que 

encaixen millor en el tipus de casa-forta que en el de castell, ateses les 

seves principals característiques, sobretot per la reduïda superfície que 

ocupen, poques vegades superiors als 100 metres quadrats. Aquest tipus 

de construccions també concorden amb el model organitzatiu templer, 

amb pocs membres de l'orde instal·lats en les seus de cada 

sots-comanda.

L'estat actual del castell és de total arrasament. Només queden dempeus 

el basament dels murs perimetrals, i en el costat del riu també el folre, 

encara que amb un esvoranc important. Al costat sud l'alçat ha estat 

molt alterat per la construcció d'un habitatge particular en època 

contemporània. L'any 1917 s'hi van construir instal·lacions elèctriques 

que han perdurat fins l'actualitat. 

L'any 2014 es van realitzar quatre sondejos en el solar del castell en una 

actuació dirigida per Enric Vilalta per a intentar localitzar estructures 

d'època templera i conèixer l'estratigrafia de l'indret. En aquesta 

intervenció s'ha localitzat diverses estructures antigues i s'han obtingut 

noves dades de les que ja es coneixien. S'ha observat que l'amplada del 

mur de tancament mesura 70 cm d'amplada i s'han localitzat les restes de 

la fonamentació d'una possible torre. També s'han localitzat diversos 

agençaments interns i pavimentacions de diverses èpoques. 

Bibliografia: FUGUET SANS, J  / L'arquitectura dels Templers a Catalunya /
Barcelona  / 1995
FUGUET, J  / Templers i hospitalers II / Barcelona  / 1998
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Paratges 
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Obra popular 
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Els forns d'oli de ginebre servien per obtenir aquest tipus d'oli, producte 
semblant al quitrà que es feia servir en veterinària per combatre la ronya 
(malaltia de la pell) dels animals i en perfumeria. S'obtenia mitjançant la 
combustió dels troncs de l'arbust del ginebre.
Els forns que es feien servir són unes construccions de mida petita, de planta 
més o menys circular, assentades sobre una roca en forma de cubeta i amb una 
coberta en cúpula.
Hi havia una boca per on s'introduïa la llenya per a cremar els troncs de ginebre. 
Aquests desprenien una substància que sortia per un orifici i es recollia en una 
pica exterior. Després d'un senzill procés de purificació, s'obtenia l'oli de 
ginebre.

BERRÚS I
Es tracta d'una construcció en pedra feta per a destil·lar, via escalfor, l'oli de de 
ginebre.
Aquest es troba ubicat a la vall de Berrús (Berrús Vell). S'hi accedeix fàcilment 
des de la carretera de la Pobla de Massaluca, just passat el punt kilomètric 14, i 
camí particular de l'interior de la finca.
(Text procedent de la declaració de BCIL)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari





10 

 

 

Sense estil de init 
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Fitxes dels forns d oli de ginebre aportada per l Associació 
d Amics de Riba-roja d Ebre


















































































































































































































