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0

SÍNTESI DEL DOCUMENT

D’acord a amb les determinacions legals vigents, concretament el Text refós de la Llei
d’Urbanisme i el seu reglament (Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006) i la Llei 6/2009,
de 28 d’abril sobre l’avaluació ambiental de plans i programes, es presenta l’informe de
sostenibilitat ambiental del POUM de Sant Carles de la Ràpita.
La anàlisi ambiental del terme municipal permet arribar a la següent diagnosi ambiental del
terme municipal de Sant Carles de la Ràpita
•

Municipi costaner i molt planer, custodiat per la Serra del Montsià

•

Clara zonificació dels usos del sòl i els hàbitats en funció del seu caràcter natural o
antròpic

•

La superfície ocupada per espais protegits és elevada i les figures de protecció diverses

•

Destacat patrimoni natural i cultural

•

Importància de la connectivitat ecològica terra-mar, compromesa alhora per la
presència d’infraestructures paral·leles a la costa

•

Paisatge únic i fràgil

•

Bona part del municipi és inundable amb períodes de retorn de 100 i 500 anys

•

Vulnerabilitat de la zona deltaica per la regressió i subsidència

•

Pressions externes afecten la qualitat de les aigües subterrànies i de la badia

•

Mobilitat caracteritzada per l’elevat ús del vehicle privat

D’acord amb la diagnosi ambiental i amb els principis del desenvolupament urbanístic
sostenible, s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el POUM segons la
jerarquització següent:
Objectius Prioritaris:
•

Objectiu 1: Evitar la urbanització extensiva tot garantint el creixement compacte, i
minimitzant i racionalitzant el consum de sòl

•

Objectiu 5: tenir en compte l’existència de les àrees de risc, principalment les zones
amb risc d’inundació i zones vulnerables per la regressió i subsidència del delta de
l’Ebre

•

Objectiu 6: revisar els sectors previstos pel planejament vigent afectats o que contenen
aspectes ambientalment rellevants
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•

Objectiu 10: incloure mesures d’integració paisatgística i regulació de la tipologia i
l’estètica per les zones més visibles i més sensibles des del punt de vista paisatgístic

Objectius rellevants:
•

Objectiu 2: Garantir la suficiència de recursos per atendre als nous requeriments
d’abastament.

•

Objectiu 3: preservar els espais d’interès ambiental i patrimonial del municipi

•

Objectiu 4: garantir la connectivitat ecològica entre els espais protegits del municipi i en
sentit terra-mar

•

Objectiu 7: considerar els efectes previsibles del canvi climàtic

•

Objectiu 12: corregir els paràmetres de les volumetries discordants

•

Objectiu 13: corregir els dèficits d’espais lliures

•

Objectiu 19: Fomentar l’estalvi, i l’ús eficient i racional de l’aigua i minimitzar les
afectacions sobre el cicle natural de l’aigua.

•

Objectiu 20: Potenciar un l’eficiència energètica de les edificacions i incorporar
normativament criteris de construcció i urbanització sostenible

Objectius secundaris:
•

Objectiu 8: millorar la qualitat de les aigües subterrànies i de la badia

•

Objectiu 9: Adaptar l’ordenació als efectes de la contaminació acústica i lluminosa i
prevenir la generació de nous impactes

•

Objectiu 11: potenciar el paisatge de les Terres de l’Ebre

•

Objectiu 14: garantir la connectivitat social amb el sòl no urbanitzable

•

Objectiu 15: potenciar la mobilitat a peu i en bicicleta

•

Objectiu 16: garantir una àmplia oferta de transport públic col·lectiu

•

Objectiu 17: potenciar l’ús racional del vehicle privat

•

Objectiu 18: millorar la regulació de l’aparcament

Amb això, tenint en compte la configuració del municipi, el planejament vigent i el planejament
de rang superior en l’ISA preliminar es platejaven les següents alternatives:
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•

Alternativa zero (Alt.0): planejament vigent

•

Alternativa A o de mínims (Alt.A): contenir el creixement i desenvolupar els sectors del
planejament vigent aprovats i pendents de desenvolupar

•

Alternativa B o intermitja (Alt.B): alternativa que proposa estratègies de
desenvolupament a partir de l’anàlisi del planejament vigent i de rang superior

•

Alternativa C o de màxims (Alt.C): preveure nous creixements extensius que completin
la trama urbana i prenguin com a límit fronterer la N340

Amb això, l’alternativa B (Alt B) es considera que és la que, atesa la singularitat i fragilitat del
territori municipal, aposta per un model de creixement més sostenible, funcionalment integrat i
ambientalment eficient. L’alternativa proposa estratègies que pretenen millorar la qualitat de
vida dels seus habitants, tot harmonitzant i compatibilitzant usos i activitats, alhora que posar
de relleu els valors històrics, naturals, paisatgístics del municipi i potenciar la seva identitat.
El model de l’alternativa B aposta per un creixement més compacte, amb densitats moderades,
evitant el consum extensiu de sòl i potenciant l’activitat econòmica i una oferta turística de
qualitat.
Un cop establers els objectius ambientals i justificada l’estrategia seleccionada, l’ISA realitza una
descripció ambiental del Pla, analitza els àmbits d’actuació en sòl urbanitzable, les mesures de
protecció ambiental previstes i realitza una matriu d’impactes significatius derivats del POUM.
A partir d’aquesta anàlisi es realitza una valoració global del pla, que determina el següent grau
de compliment dels objectius ambientals: A nivell general es dóna un compliment satisfactori a
tots els objectius ambientals, amb l’excepció de l’objectiu 6 “Revisar els sectors previstos pel
planejament vigent afectats o que contenen aspectes ambientalment rellevants”, al qual se li
assigna un compliment parcial, en tant que es mantenen aquests sectors, tot i que amb uns
criteris que permeten assegurar un desenvolupament respectuòs amb els elements sensibles
des del punt de vista ambiental.
A mode de conclusió es considera que el desenvolupament de les actuacions previstes pel Pla
impliquen el lògic impacte ambiental derivat de qualsevol procés d’urbanització, si bé aquest
impacte es considera moderat pel fet de tractar-se d’una proposta en la que s’han tingut en
compte de forma efectiva els principals requeriments ambientals detectats a l’àmbit d’estudi, i
en la que es plantegen mesures correctores o compensatories que suposaran una reducció dels
possibles impactes. En aquest sentit s’ha de posar en valor que des de l’equip redactor del POUM
s’han incorporat com a pròpies dins els requeriments normatius dels sectors de
desenvolupament les mesures de caire ambiental efectuades per l’equip redactor dels
documents d’avaluació ambiental.
Alhora, es valoren molt positivament l’aposta del Pla per mantenir els sectors previstos en el
planejament vigent, sense afeginr-ne de nous, i millorant els seus criteris de desenvolupament
per tal d’adequar-los als requeriments ambientals. Es considera que l’ordenació prevista, suposa
una previsió racional de creixement urbà previst pel planejament anterior. Es considera a més,
que s’ha dotat al pla dels instruments necessaris per a garantir un creixement ordenat en el
temps i sempre tenint present la necessitat de mantenir un model compacte de ciutat a l’entorn
del nucli existent.
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Així mateix, el POUM integra en sòl no urbanitzable els principals elements de valor ambiental
presents al municipi, i efectua una ordenació d’aquest que permet preveure el manteniment de
la qualitat ambiental i paisatgística del medi rural del terme municipal.
Amb tot, el POUM compleix satisfactòriament amb gairebé la totalitat dels objectius ambientals
establerts a partir de la diagnosi inicial de l’àmbit d’estudi.
Finalment, tenint en compte els criteris de desenvolupament sostenible que el POUM preveu
d’entrada i els addicionals proposats en el present document, es conclou que la proposta que
aquest estableix s’adapta de forma adequada al Decret Legislatiu 1/2010 i al reglament (Decret
305/2006), així com a la Llei 6/2009 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i
programes al medi ambient.
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1

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

En el marc de la revisió del planejament municipal de Sant Carles de la Ràpita, cal que el nou
POUM en la seva tramitació sigui sotmès al tràmit d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb
la normativa sectorial vigent. Tanmateix, la sostenibilitat ambiental haurà de ser
necessàriament un dels pilars del nou POUM.
En aquest sentit, cal partir d’una bona diagnosi ambiental de la situació actual per tal de detectar
aquelles oportunitats i potencialitats que presenta el territori, així com identificar aquells punts
d’atenció o zones sensibles que caldrà tenir en especial consideració.
El present document constitueix l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA d’ara en endavant)
que integra el Pla i que inclou la informació que exigeixen l’article 21, l’annex 3 i segons les
determinacions del document de referència emés per l’òrgan ambiental en la fasde d’avanç. L’ISA
és el resultat d’una avaluació ambiental continuada que ha possibilitat, des de l’inici dels
treballs, una integració adequada dels requeriments ambientals en els processos de presa de
desicions. Així doncs, aquest és un document en constant evolució i el qual s’anirà
complementant paral·lelament al desenvolupament del POUM.

1.1 MARC NORMATIU
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i
concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret
Legislatiu 1/2010 - modificat per la Llei 3/2012 - i Decret 305/2006), que es pronuncia
clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del
territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques
de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del
desenvolupament sostenible. Relacionat, doncs, amb aquesta primera premissa, la Llei també
esmenta, en el seu article 59.1, en el seu apartat f), que entre la documentació necessària dels
Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) hi ha d’haver la documentació mediambiental
adequada i, com a mínim, l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).
D’altra banda la Llei 6/2009, de 28 d’abril sobre l’avaluació ambiental de plans i programes, que
transposa a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE de 27 de juny relativa l’Avaluació
Ambiental Estratègica de plans i programes i desenvolupa la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril,
estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació territorial i del
planejament urbanístic.
Així doncs, d’acord amb el marc normatiu anteriorment esmentat, a continuació es presenta
l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Sant Carles de la Ràpita.
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2

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut
coneixement per tal de recollir aquelles actuacions més rellevants que afecten al territori
objecte d’ordenació i identificar aquells casos en què la seva superposició , entre si, i amb el
POUM, pot representar impactes acumulatius rellevants que s’hagin de tenir en consideració
ambiental en aquest Pla. A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i
programes:
a) Instruments de planejament territorial i urbanístic
b) Plans territorials sectorials
c) Instruments de planificació estratègic ambiental
El planejament urbanístic és jeràrquicament inferior al planejament territorial. El planejament
urbanístic municipal estableix normes d’aplicació directa i directrius que aquest haurà de
desenvolupar i concretar obligatòriament
D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, es defineixen tres
instruments de planejament territorial:
•

El Pla territorial general

•

Els Plans territorials parcials

•

El plans territorials sectorials

A continuació es descriuen els instruments de planejament territorial i urbanístic que afecten al
municipi de Sant Carles de la Ràpita.

2.1.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC
2.1.1.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA
El Pla Territorial General de Catalunya –PTGC (aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març), té com
objectius definir l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i d’orientar les accions a
emprendre per crear les condicions adequades que atreguin l’activitat econòmica als espais
idonis. Els aspectes ambientals queden poc recollits i en general té poc nivell de concreció, cosa
que impedeix una anàlisi dels efectes en l’escala local, o fins i tot comarcal.
El PTGC adscriu el municipi de Sant Carles de la Ràpita a l’àmbit territorial funcional de les Terres
de l’Ebre i dins d’aquest en el reequilibri territorial de nivell 2 basat en els sistemes urbans de
Tortosa, Amposta, la Sènia i les polaritats de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Per aquest
sistema el PTGC defineix una estratègia d’aplicació de polítiques d’augment demogràfic per tal de
poder tenir un llindar de població suficient per a disposar de serveis especialitzats adequats que
permetin reforçar la seva centralitat respecte al ampli territori que el sistema serveix.
En l’apartat d’infraestructures, el pla estableix que s’ha de potenciar el port de Sant Carles de la
Ràpita junt amb el d’Alcanar per tal que esdevingui un gran centre de transport per a les Terres
de l’Ebre. En aquest àmbit el Pla destaca que s’ha d’actuar al riu Ebre per tal de construir un
atractiu turístic així com un nou canal obert d’intercanvi. Pel que fa a la xarxa viaria el Pla
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estableix actuacions en l’Eix Occidental de Lleida a Sant Carles de la Ràpita passant per Flix,
Móra, Tortosa i Amposta.

2.1.1.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
Anterior al Pla Territorial de les Terres de l’Ebre i amb l’objectiu de regular urbanísticament el
desenvolupament futur del delta, es va aprovar per acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, el 5 de març de 1996, el Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre. Les
actuacions que preveia establien una ordenació global del territori que potenciava les
explotacions agrícoles, ramaderes i aqüícoles, i creava els serveis necessaris per a l’explotació
turística i la implantació industrial tot garantint el respecte i la protecció del patrimoni natural. El
Pla Territorial de les Terres de l’Ebre va fer seves les propostes del Pla Director de Coordinació i
les va incorporar.
Així, les Terres de l’Ebre va ser el primer àmbit de Catalunya que va disposar d’un pla territorial
parcial, ja que el maig de 2001 el Govern de la Generalitat el va aprovar mitjançant l’Acord
corresponent.
Els canvis de criteris i metodologies del Programa de Planejament Territorial, l’any 2004, i les
dinàmiques de transformació de les Terres de l’Ebre durant aquest període, van fer necessària la
redacció d’un nou Pla.
Amb això, el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre va ser revisat i aprovat definitivament el 27 de
juliol de 2010. Aquest nou Pla Territorial:
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•

Ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la
connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, com el delta de
l’Ebre o les planes inundables del riu.

•

Defineix les estratègies de creixement dels nuclis urbans i potencia el sòl per a activitat
econòmica amb l’impuls del LOGIS Ebre, el polígon industrial Catalunya sud i dos nous
polígons supramunicipals, el de la Fatarella i el del Molló, alhora que delimita tres
reserves de sòl de potencial interès estratègic, a l’Aldea-Camarles, Alcanar i Móra la
Nova.

•

Proposa millores a totes les xarxes d’infraestructures: les xarxes viària i ferroviària, els
sistemes portuari, aeroportuari i logístic i, atesa la singularitat de les Terres de l’Ebre, en
les relacionades amb la navegació fluvial.

•

Inclou la potenciació dels principals eixos viaris amb la substitució funcional de l’N-340
per l’autovia A-7 com a via ràpida de gran capacitat, la reconversió a autovia de la C-12,
la construcció de variants i el condicionament de la xarxa de carreteres secundàries.

•

Incorpora les previsions d’infraestructures ferroviàries d’abast general i proposa un
enllaç ferroviari des de l’Aldea fins al port d’Alcanar, com també un tren-tramvia.

•

Aposta pel port d’Alcanar com a port comercial amb gran potencial logístic, dotat
d’accessos de qualitat, per a la qual cosa preveu el desdoblament de l’actual N-340 fins
a Amposta i l’enllaç ferroviari abans esmentat.
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•

Integra les Directrius del paisatge per a la protecció i la gestió d’aquest, vinculades al
Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, que també s’ha aprovat.
Figura 1 Propostes del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre a Sant Carles de la Ràpita

Font: DTES
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La proposta del sistema d’espais oberts que fa el Pla estableix les tres categories bàsiques de
sòl no urbanitzable segons el grau de protecció que els atorga davant les possibles
transformacions:
− el sòl no urbanitzable de protecció especial
− el sòl no urbanitzable de protecció territorial
− el sòl no urbanitzable de protecció preventiva
A Sant Carles de la Ràpita bona part del municipi es troba inclòs a la categoria de sòl no
urbanitzable de protecció especial, que inclou aquells espais que el Pla considera que pels seus
valors naturals o de connectivitat ecològica, són els més adequats per integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt
d’espais oberts.
Concretament, inclosos dins d’aquesta categoria hi ha els espais que es troben sota alguna
figura de protecció (espais PEIN i Xarxa Natura 2000), així com altres espais que es considera
que cal preservar pel seu valor natural i/o de localització (sòl no urbanitzable del Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner i els espais amb valor natural de connexió).
El Pla Territorial no inclou sòls de protecció territorial al municipi de Sant Carles, així que la resta
del no urbanitzable es troba inclòs en la categoria de sòl de protecció preventiva.
Quan a la proposta d’assentaments, el Pla Territorial estableix un creixement potenciat al
municipi de Sant Carles de la Ràpita, com a polaritat subcomarcal del seu nucli i el classifica dins
del sistema plurimunicipal del sistema litoral sud, format per la part no deltaica de Sant Carles i
pel municipi d’Alcanar. D’altra banda, tot i que no hi ha població permanent, per la caseria
formada al voltant de les Salines de la Trinitat, a la Punta de la Banya, el Pla estableix l’estratègia
del manteniment del caràcter rural dispers.
Finalment, quan al sistema d’infraestructures de mobilitat i de transport, el Pla fa algunes
propostes de xarxa viària, ferroviària i portuària al municipi de Sant Carles de la Ràpita. Es
destaquen a continuació les principals propostes que afecten al municipi:
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•

Desdoblament de la carretera N-340 entre el port d’Alcanar i Amposta.

•

Condicionament de les carreteres TV-3406 i la TV-3404 entre Sant Carles de la Ràpita i
Deltebre com a via principal de penetració al Delta des de Sant Carles de la Ràpita.

•

Incorporació d’actuacions de tractament de la N-340a al seu pas per Sant Carles de la
Ràpita, amb mesures d’integració urbana, pacificació del trànsit i adaptació a la
mobilitat no motoritzada.

•

Connexió ferroviària del port d’Alcanar amb el corredor del Mediterrani amb l’objectiu
d’augmentar la quota modal del ferrocarril en el transport de mercaderies, dins la
l’aposta estratègica que fa el Pla per al port d’Alcanar.

•

Tren tramvia amb l’objectiu de preveure a l’àmbit una futura xarxa de rodalies que
afavoreixi la mobilitat urbana i que converteixi l’estació de l’Aldea - Amposta - Tortosa en
l’intercanviador central del sistema. Es preveu un ramal cap a Sant Carles de la Ràpita i
Alcanar-Platja que recuperi el traçat del tren de la Vall de Safan des del pas sota la
carretera N-340 fins a arribar a Sant Carles de la Ràpita i des d’aquí es preveu un tram de
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nova implantació, que permet perllongar l’actuació el màxim possible, fins a AlcanarPlatja.
•

Pel sistema portuari el Pla preveu establir línies de col·laboració entre el Port de la
Ràpita i de les Cases d’Alcanar com a front portuari dels Alfacs, que tenen
especialitzacions diferents i, per tant, són complementaris, amb l’objectiu que
esdevinguin l’enclavament marítim de referència del sud de Catalunya.

2.1.1.3 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER
Un altre pla que té una especial incidència sobre el municipi de Sant Carles de la Ràpita - en tant
que és un municipi costaner - és el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), el qual
preserva de la urbanització aquells espais litorals no urbanitzats i no inclosos en el PEIN, així
com una part important de la segona línea de costa, més enllà de la línia de 500 metres de la
costa.
El Pla preveu aconseguir tres objectius bàsics en un nou marc de la gestió territorial:
-

Compacitat, enfront la dispersió que genera insostenibilitat.
Complexitat, enfront a l’especialització que genera disfuncions i deseconomies.
Cohesió social, enfront a la segregació que genera insolidaritat i marginació.

L’aposta cabdal del Pla director urbanístic del sistema costaner és la preservació dels sòls que
encara no han sofert un procés de transformació urbanística significatiu, és a dir, dels sòls no
urbanitzables i dels urbanitzables no delimitats, així classificats pels Plans generals municipals,
i situats dins de l’àmbit del Pla Director, és a dir, en la franja de 500 m d’amplada aplicada en
projecció horitzontal, terra endins, des de l’atermenament del domini públic marítimo-terrestre,
en tot el litoral de Catalunya, més els àmbits exteriors a l’esmentada franja inclosos en els
àmbits propositius de regulació del sòl costaner que la sobrepassen.
En el cas de Sant Carles de la Ràpita, cal destacar tres àmbits concrets de protecció per al PDUSC:
la Bassa de la Rabassa (UTR-C219, 213,75 hectàrees), Sant Carles Nord (UTR-C220, 122,68 ha.) i
Barranc del Suís I (UTR-CE). Els dos primers corresponen a àmbits no urbanitzables i d’activitat
agrícola, per als quals es proposa protecció especial.
El municipi també té una superfície important inclosa dins la unitat CPEIN del Delta de l’Ebre.
El PDUSC-2 (per a sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat) no afecta cap
sector del municipi.
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Figura 2 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner a Sant Carles de la Ràpita

Font: DTES (expedient de recurs potestatiu 2003/008232/C/00015)

Segons la normativa del Pla Director es considera que els sòls inclosos a les unitats territorials
de sòl no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1, codi gràfic C1 i representat en vermell a la figura
anterior) es caracteritzen significativament, pel fet de tractar-se del sòl no urbanitzable o
urbanitzable no delimitat sense programa d’actuació urbanística o pla parcial de delimitació
vigent, així com pel seu valor intrínsec i per la seva capacitat de connector entre els àmbits més
pròpiament de litoral i els interiors, terra endins, o per la concurrència d’altres valors dignes de
protecció en coherència amb els objectius del Pla. Els articles 14 i 15 de la normativa del PDUSC
regulen aquests sòls.
La unitat de la Bassa de la Rabassa (UTRC-219) es troba ocupat per arrossars i diverses
construccions, principalment lligades a la carretera, que introdueixen activitats agrícoles
diverses.
La unitat Sant Carles Nord (UTRC-220) es troba ocupada per conreu de l’arròs, a la zona de la
plana deltaica, conreu d’horta i arbres fruiters, a la zona de la plana litoral, i diverses
construccions disperses.
Ambdós àmbits estan lligats a l’espai PEIN del Delta de l’Ebre i poden complir amb la funció
d’assegurar la preservació i la continuïtat d’espais d’alt valor agrícola, ambiental i paisatgístic.
El sòl no urbanitzable costaner 3 (clau NU-C3, codi gràfic C3 i representat en taronja a la figura
anterior) es caracteritzen significativament, pel fet de tractar-se del sòl no urbanitzable o
urbanitzable no delimitat sense programa d’actuació urbanística o pla parcial de delimitació
vigent situat fora de la franja de 500 m, però dintre l’àmbit d’influència de l’espai costaner, la
protecció del qual resulta necessària per l’acompliment dels objectius del Pla en el conjunt dels
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espais preservats. Quan es troba dintre la franja de 500 m esdevé clau NU-C2, codi gràfic C2
(representat en rosat a la figura anterior però inclós al municipi d’Alcanar).
L’àmbit del Barranc del Suís va ser modificat a partir de recurs potestatiu (Nº exp
2003/008232/C/00015) i es troba classificat coma CE (en groc a l’anterior imatge).
Per últim, el sòl no urbanitzable inclòs en el PEIN (clau NU-CPEIN i codi gràfic CPEIN) es
caracteritza fonamentalment per tractar-se d’un sòl que ja gaudeix d’una especial protecció, i
que per raó de la seva ubicació, i en coherència amb els objectius del PDUSC, ha de ser incorporat
al SNU costaner.

2.1.2 PLANEJAMENT SECTORIAL
Els plans territorials sectorials són els plans d'incidència territorial que elaboren els diferents
departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El seu àmbit d'aplicació és tot el
territori de Catalunya.
També s’inclouen en aquest apartat altres plans i programes de caire sectorial i incidència
ambiental, però l’abast dels quals no té per que ser la totalitat del territori català.

2.1.2.1 INFRAESTRUCTURES
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026)
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) és el Pla Territorial
Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a
Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les
directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC té
caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat.
Pla de ports de Catalunya (2006-2015)
El Pla de Ports de Catalunya és un instrument d’ordenació del litoral català dins del marc de les
directrius de l’ordenació territorial, i té per objecte l’establiment dels criteris per a la utilització
portuària adequada i racional de la costa catalana, i també l’atenció preferent envers la
conservació del litoral i la gestió correcta del medi ambient. Entre d’altres objectius, el Pla aposta
per:
•

Prioritzar l'ampliació dels ports ja existents, en comptes de promoure'n la construcció
de nous, optimitzar l'espai disponible a l'hora de crear nous amarratges i potenciar
instal·lacions amb menys impacte ambiental.

•

Cercar el reequilibri territorial en la ubicació dels nous amarratges i integrar el port a la
ciutat, amb la creació de marines seques i d'altres espais de connexió.

•

Introduir mesures per promoure la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la recollida i
tractament d'aigües residuals, així com el control de la contaminació dels sediments.
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Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012)
És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys
en relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del
sistema. Té caràcter de pla territorial sectorial i els seus continguts i actuacions s'emmarquen
dins la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d'infraestructures de
transport de Catalunya.
Pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre (aprovat inicialment)
L’objecte dels Plans Directors de Mobilitat (pdM) és el desenvolupament territorialitzat de les
Directrius Nacionals de Mobilitat i defineixen els objectius i les línies prioritàries de mobilitat.
Els objectius basics dels Plans Directors de Mobilitat sorgeixen dels principis inspiradors i de
l’articulat de la Llei de Mobilitat 9/2003, resumits a l’article 2 d’aquesta, que estableix “el dret
dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el
mínim impacte ambiental possible”. Així, els objectius bàsics dels pdM són:
•

Competitivitat: Configurar un sistema de transport més cost-eficient per millorar la
competitivitat del sistema productiu nacional

•

Integració social: Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més
universal

•

Qualitat de vida: Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans

•

Salut: Millorar les condicions de salut dels ciutadans

•

Seguretat: Aportar una major seguretat en els desplaçaments

•

Sostenibilitat: Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles

Els pdM han d’establir les mesures que, partint de la configuració actual, maximitzen el saldo
positiu d’aquest balanç. S’estableixen pels plans directors de mobilitat, uns valors objectiu a
aconseguir per a cada un dels objectius bàsics, que s’avaluen mitjançant indicadors de
seguiment.
En l’àmbit de les Terres de l’Ebre, donades les singulars característiques del territori (des de
l’oferta actual de transport públic i de les necessitats de la població) i el fet que aquest pdM sigui
el primer pla d’aquestes característiques en aquest àmbit territorial, s’estableixen com a
objectius específics del pdM TE:
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•

Garantir la mobilitat als serveis bàsics: garantir que qualsevol persona,
independentment del seu lloc de residència, tingui accés en transport públic als serveis
bàsics d’educació (educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius)
i de sanitat (CAP i Hospitals Comarcals), amb uns horaris compatibles amb aquests
serveis.

•

Garantir la integració horària als centres de treball: també caldrà adequar els horaris des
dels municipis als centres de treball més destacats (especialment les capitals de
comarca) per tal que s’ajustin a les necessitats dels treballadors i treballadores.
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Pla estratègic de la Bicicleta (2008-2012)
Aprovat definitivament en data 07/01/2009, preveu la creació de1.200 km de carril bici segregat
per connectar les ciutats i pobles de Catalunya.
El pacte nacional per les infraestructures
Malgrat que no es tracta d’un pla sectorial pròpiament dit, sí que val la pena fer un esment
d’aquest Pacte pel fet que te una incidència important sobre la programació de les actuacions
previstes en diferents plans sectorials.
El Pacte Nacional per a les Infraestructures pretén ser un gran acord polític i social, que vol
consensuar aquelles grans actuacions que necessita el país per tal de mantenir i incrementar la
competitivitat de l'economia catalana amb un desenvolupament sostenible i millorar la cohesió
social. El Pacte, incorporarà les xarxes dels cicles de l'aigua i dels residus, de l'energia, de les
telecomunicacions, de la mobilitat de les persones i les mercaderies, i dels regadius. El
document separa els projectes en dues fases: la primera és fins al 2015 i la segona, fins al 2020,
tot i que molts dels projectes que s'hi plantegen ja estan en fase d'execució o de redacció de
projectes.
Un dels objectius que afecta directament a l’àmbit de les Terres de l’Ebre és el que fa referència a
millorar la mobilitat de mercaderies, impulsant-ne el transport ferroviari, per assolir quotes de
transport per ferrocarril superiors al10%, i millorar la gestió del transport amb vehicles pesants
aplicant les directrius europees. Per fer-ho es preveuen mesures com la d'impulsar la xarxa
ferroviària de mercaderies, especialment els corredors del Mediterrani, de l'Ebre i la Diagonal
Peninsular (Lisboa-Madrid-Barcelona).

2.1.2.2 ENERGIA
Pla Territorial Sectorial de la implantació de la energia eòlica
El seu objectiu principal és la definició d’un marc regulador que faci compatibles la necessitat
d’impulsar les energies netes i renovables i disminuir les emissions de CO2, la necessitat
d’afavorir el desenvolupament local sostenible i la necessitat de preservar el patrimoni natural
de Catalunya.
Per això, estableix una zonificació del territori d’acord amb el grau de sensibilitat del patrimoni
natural i la fauna existent a la possible implantació de parcs eòlics:
a) Zona compatible. Aquella zona idònia per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la
protecció del patrimoni natural i cultural. S’aplica el règim de llicència ambiental previst a la llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. L’administració
promourà l’aprofitament eòlic en aquestes zones. En qualsevol cas, caldrà considerar igualment
en el projecte els valors naturals i culturals inclosos a la base de dades de vulnerabilitat eòlica.
b) Zona d’implantació condicionada a la declaració de l’impacte ambiental. Zona on l’existència
de valors naturals i culturals que han de ser protegits exigeix una declaració d’impacte ambiental
favorable per a cada projecte, de manera que es garanteixi la compatibilitat del projecte o
l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte sobre els valors objecte de protecció.
c) Zona incompatible. Zona del territori exclosa de la implantació de parcs on la presència de
valors naturals i culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció
d’infraestructures d’aprofitament eòlic.
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Figura 3 Mapa d’implantació d’energia eòlica a les Terres de l’Ebre

Font: Departament de Terriori i Sostenibilitat
En vermell es representen les zones incompatibles, en groc les zones
d’implantació condicionada, i en color de fons les zones compatibles.

D’altra banda, en el marc del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els
procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions
fotovoltaiques a Catalunya, el Govern ha aprovat unes Zones de Desenvolupament Prioritari
(ZDP) definides com àrees geogràfiques amb viabilitat ambiental.
L’article 5 de l’esmentat Decret exposa que les ZDP hauran de disposar de l’informe sobre
l’adequació de la Zona a les previsions del Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a
Catalunya aprovat pel Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia
eòlica a Catalunya. Les consideracions generals sobre l’adequació del conjunt de les ZDP a les
previsions del mapa adreçades a la Direcció General d’Energia i Mines del Departament
d’Economia i Finances el 14 de desembre de 2009, posa de manifest que el conjunt de les ZDP
s’adeqüen plenament a l’objectiu principal per a una implantació correcta de l’energia eòlica a
Catalunya establert en el Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l’energia eòlica a
Catalunya.
Al municipi de Sant Carles no s’ha previst cap ZDP.
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Pla de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU)
El Pla de sanejament de Catalunya, aprovat mitjançant l’acord del 7 de novembre de 1995, és
l’instrument amb el qual es va donar compliment a la Directiva 91/271/CEE sobre tractament de
les aigües residuals urbanes. En compliment de les seves previsions, es varen aprovar els
respectius programes de sanejament d’aigües residuals urbanes i industrials.
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument
de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de Sanejament de Catalunya i que té com a
objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada
per l’ús domèstic de l’aigua que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua, en el
context del Pla de Sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de
novembre de 1995.
El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals
urbanes i la Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política d’aigües.
Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU 2002.
La diagnosi del mateix s’ha concretat en diferents línies d’actuació:
•

Optimització d’inversions. Una observació més àmplia dels objectius finals ha de
permetre assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible,
on la part destinada a l’explotació esdevindrà cada vegada una part més substancial.

•

Ordenament d’abocaments industrials. S’incorporen els objectius de qualitat que van
ser recollits al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003 (PSARI
2003).

•

Sanejament del creixement urbà. L’ampliació de les plantes depuradores obligada pels
creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl (de no urbanitzable a
urbanitzable) hauran de, mitjançant conveni de col·laboració, córrer a càrrec dels
promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram, com dels col·lectors en alta i
de la depuradora (en la seva proporció). S’estableix una definició única per al terme
sistema de sanejament en alta que suposa la reconsideració de l’abast competencial i
inversor de les infraestructures a desenvolupar per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Les urbanitzacions de més de 2.000 habitants equivalents es consideren nuclis urbans
convencionals i les de menys de 2.000 podran acreditar les condicions per ser objecte
de finançament.

•

Reutilització d’aigües depurades. El futur programa de Reutilització (PRAC) pren un
paper de complementarietat al PSARU 2005, que aprofiti la tasca realitzada amb la
depuració per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi o per disminuir la pressió i
poder satisfer d’altres usos com a recurs alternatiu.

•

Abocament de sobreeixidors. Identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis
de pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels objectius de qualitat.
Des de l’ACA es promou un futur Programa de Prevenció d’Abocaments de Descàrrega de
Sistemes Unitaris en Temps de Pluja (AntiDSU).

A banda d’aquests objectius, el PSARU 2005 recull una llista exhaustiva i concreta d’actuacions
agrupades en dos escenaris (2005 a 2008 i 2009 a 2014). El primer escenari recull, entre
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d’altres, les noves actuacions obligades per la Directiva 91/271/CE i dels sistemes que afectin el
compliment legal i la contaminació concreta del medi i d’alguns usos prioritaris.
Les actuacions que es preveuen amb incidència a Sant Carles de la Ràpita són les següents:
ESCENARI

Primer

ID

ACTUACIÓ

MUNICIPI

PRESSUPOST

ENS GESTOR

332

Col·lector en
alta de Sant
Carles de la
Ràpita. sector
Vila del Far.
modificat

Sant Carles de
la Rapita

31.351

Consell
Comarcal del
Montsià

Per la seva banda, el Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003)
té per objecte l’assoliment dels objectius de qualitat que el mateix programa defineix per al medi
hídric. El programa considera els 5.374 abocaments amb component netament industrial, i
analitza els 725 més significatius en tot el territori de Catalunya. Les propostes d’actuació es
divideixen en:
•

Catàleg d’infraestructures
− Proposta d’infraestructures singulars
− Proposta de connexió de polígons industrials, que actualment s’aboquen directament
a llera, a sistemes públics de sanejament

•

Conjunt de mesures complementàries
− Desenvolupament de programes de reducció d’emissions mitjançant l’aplicació de
les millors tècniques disponibles
− Actuacions de gestió mitjançant la conjunció de convenis sectorials, desgravacions
fiscals, sistemes de gestió mediambiental i assegurament de les emissions
accidentals

2.1.2.3 MEDI NATURAL
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
El Pla d’espais d’interès natural, d’ara en endavant PEIN, és un instrument de planificació
territorial, amb categoria de pla territorial sectorial. D’una banda, el PEIN estableix una xarxa
d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment representativa de la riquesa
paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país. D’altra banda,
delimita i estableix les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals.
El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb caràcter
general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre els espais PEIN
regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la
legislació urbanística vigent a Catalunya.
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Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Xarxa Natura 2000, ja que
d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració d’una zona
d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la
seva inclusió automàtica en el PEIN. L’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000 per part
del Govern de Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) ha comportat una ampliació
substancial del PEIN. En efecte, quan va aprovar-se l’any 1992, el PEIN incloïa un 21 per cent del
territori català; actualment, després de les ampliacions puntuals dels darrers anys i un cop
incorporats els espais de Natura 2000, l’àmbit terrestre del PEIN s’aproxima al 30 per cent del
territori i els espais marins sumen quasi 80.000 hectàrees.
Al municipi de Sant Carles de la Ràpita el 76,4% de la superfície municipal forma part del PEIN de
la Serra del Montsià i del Delta de l’Ebre. El PEIN de la Serra del Montsià disposa d’un Pla Especial
de protecció del Medi Natural i del Paisatge aprovat definitivament el març de l’any 2000.
Parc Natural del Delta de l’Ebre
Dins dels espais PEIN, els anomenats espais naturals de protecció especial disposen d'un nivell
de protecció superior, sota les figures de parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals
d'interès nacional i reserves naturals. Els espais naturals de protecció especial necessiten una
regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada i especialment acurada. La norma que
n'estableix les categories és la Llei 12/1985, d'espais naturals.
Al municipi de Sant Carles de la Ràpita hi ha el Parc Natural del Delta de l’Ebre, que és al zona
humida més important de Catalunya, declarat Parc l’any 1983. Cal destacar, a més, la reserva
natural parcial de la Punta de la Banya.
El Parc Natural del Delta de l’Ebre, tot i ser un dels primers Parcs Naturals creats a Catalunya,
només disposava d’un document base anomenat Pla de Gestió del Parc Natural del Delta de
l’Ebre 2005-2009 elaborat a finals del 2005 per l’òrgan gestor del Parc amb l’objectiu de definir
uns objectius i directives de gestió a desenvolupar pel propi Parc a mig i llarg termini. Tot i no
tenir rang normatiu, aquest document pretenia establir uns objectius de conservació del
patrimoni natural, identificant les limitacions que condicionaven l’assoliment d’aquests
objectius i planificant unes accions per a portar a terme durant el període 2005-2009
Actualment s’està redactant el Pla Especial del Parc Natural.
Plans hidrològics i dels espais fluvials
S’enumeren a continuació alguns dels plans hidrològics i dels espais fluvials que afecten a
l’àmbit del POUM:
El Pla de gestió de l’Aigua a Catalunya: s’estructura en tres apartats: el Pla de gestió del districte
de conca fluvial de Catalunya, el Programa de mesures i les propostes de gestió i mesures al Pla
de demarcació de l’Ebre. Amb les propostes al pla de demarcació de l’Ebre, l'Agència Catalana de
l'Aigua posa en coneixement de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) el conjunt
d'observacions i aportacions que s'efectuen al Pla hidrològic de la conca hidrogràfica de l'Ebre
segons el document lliurat a la Comissió de Planificació el juliol de 2009. L'objectiu és que es
tinguin en compte els continguts del document previ al tràmit d'informació pública del Pla, per
tal d'aconseguir el bon estat ecològic a tot Catalunya.
El Pla de Recuperació, Protecció i Conservació de Zones Humides a Catalunya: redactat des del
Departament de Medi Ambient i Habitatge a partir de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya
amb l’objectiu de fixar les mesures necessàries per garantir la protecció i conservació d’aquests
espais naturals.
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El Pla de millora i rehabilitació de la connectivitat fluvial a Catalunya (ACA): recull les línies
estratègiques i actuacions dirigides a la recuperació de la connectivitat longitudinal, transversal
i vertical del riu.
El Pla Estratègic per a la gestió integrada de les zones costaneres de Catalunya (DMAiH): Conté
unes directrius a seguir per dirigir el desenvolupament de l'activitat humana al litoral català cap
a escenaris més sostenibles.
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya
El nou Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya inclou 182 espècies protegides. En aquest
llistat hi apareixen 59 espècies que es troben en perill d’extinció, a més de 132 que es
consideren vulnerables. Sobre les espècies protegides està prohibida qualsevol actuació amb el
propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com recol·lectar-ne
les llavors, pol·len o espores. Lògicament, no està permès alterar-ne l’hàbitat afectant
negativament les seves poblacions.

2.1.2.4 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
L’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és el full de ruta que fixa els
objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de major
sostenibilitat en l'horitzó del 2026, basats en una economia ecoeficient, de baix contingut en
carboni i que minimitza els impactes sobre la salut i el medi.
Pla Marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012
L'objectiu d’aquest Pla marc és contribuir en la part proporcional al compliment del compromís
del protocol de Kyoto a l'Estat espanyol, però a la vegada està preparat per incorporar els acords
que s'estan negociant a Europa per a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per al
període 2013-2020.
El Pla marc català de mitigació del canvi climàtic quantifica els esforços a fer per cada sector i
identifica les accions que cal dur a terme per a la mitigació de les seves emissions.
El desplegament d'aquest Pla es durà a terme a través de dos programes d'actuacions
específiques per als períodes 2008-2010 i 2011-2012, que concretaran les accions a desplegar,
detallant el departament responsable, el pressupost, el termini d'execució i la previsió de
reducció d'emissions.
Pla de dinamització turística i el Pla estratègic de turisme de les terres de l’Ebre
El Pla de dinamització turística és un programa inclòs al Pla integral de qualitat turística
espanyola PICTE 2000 destinat a l’activació econòmica i la potenciació de destinacions
turístiques emergents. El pla s’articula mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
entre el ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el departament de Comerç, Turisme i Consum
(actualment Secretaria de Comerç i Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa), l’administració local representada pel Consorci, i l’Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre (AECE).
Donat l’alt i divers potencial turístic de les Terres de l’Ebre el Pla de dinamització turística de les
Terres de l’Ebre pretén incidir en el seu creixement, repercutir en la reactivació econòmica del
territori, i afavorir el seu assentament en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental,
amb un desenvolupament harmònic, integrat i respectuós amb el medi.
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Amb això, els objectius específics del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre es
desenvolupen a tres nivells:
•

•

•

A nivell social:
o Augmentar la qualitat de vida dels habitants de les Terres de l’Ebre
o Valoritzar els recursos endògens del territori
o Adequar els espais urbans per a un ús sostenible del territori
A nivell econòmic:
o Complementar amb altres projectes el desenvolupament econòmic i social de
les Terres de l’Ebre. Diversificar l’economia base.
o Promoure la recepció de recursos i d’inversions privades.
o Fomentar la creació de llocs de treball estables.
A nivell mediambiental:
o Promoure una zona d’alt valor paisatgístic i natural.
o Compatibilitzar l’activitat turística amb el respecte als recursos naturals.
o Evitar l’abandó de les zones rurals amb interès natural.

2.1.2.5 RISCOS NATURALS O TECNOLÒGICS
Pel que fa referència als plans de protecció envers els riscos naturals o tecnològics, es
destaquen per la seva afectació al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita els següents:
Pla d’Emergència Especial per inundacions (INUNCAT)
Aquest pla, actualitzat a l’any 2010, té per objectiu quantificar i localitzar dins de tot el territori
de Catalunya, els aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del
territori, establiment de les èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localització
d'infraestructures derecolzament per als treballs d'actuació en cas d'emergència.
Mitjançant l’aplicació d’una sèrie de condicionants per les diferents variables, s’ha assignat el
nivell de risc que correspon als diversos municipis, el qual es concreta en el següent plànol. Com
podem observar, Sant Carles de la Ràpita queda enquadrat dins del grup de municipis amb risc
molt alt d’inundació. Els condicionants que defineixen la integració d’un municipi en aquesta
categoria són els següents:
•

Hi ha més de 250 persones ubicades en àrea inundable i els danys monetaris són
superiors a 60.000 euros

•

Hi ha més de 250 persones, els danys monetaris són inferiors a 60.000 euros i la
perillositat de la conca és greu o moderada

•

Hi ha entre 50 persones i 250 persones ubicades en àrea inundable, els danys
monetaris són superiors a 60.000 euros, la perillositat de la conca és greu i l’índex de
persones i l’índex d’edificacions és superior a 7.

A Sant Carles de la Ràpita es donen les dues circumstàncies (hi ha més de 250 persones
ubicades en àrea inundable (concretament tal com s’específica a l’annex 8.5. del document de
l’INUNCAT, 1026 persones) i els danys monetaris són superiors als 60.000 euros (concretament
tal com s’específica a l’annex 8.5. del document de l’INUNCAT, 175.338 euros).
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3

ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS

És important assumir la forma del territori com a principal criteri d’ordenació, i veure quins són
els principals requeriments ambientals que ens permetran definir les propostes del Pla, atenent
especialment al procés de construcció del sòl rústic, als espais naturals d’interès rellevant, al
paisatge de l’agricultura, als corredors ecològics, a l’ordenació dels recursos naturals, entre
d’altres.
S’inicia aquesta anàlisi amb una descripció de l’àmbit territorial del Pla per tal de caracteritzar el
territori i els aspectes ambientalment més rellevants que se’n deriven.

3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
El municipi de Sant Carles de la Ràpita es troba situat a l’extrem sud de Catalunya, a la part més
meridional del delta del riu Ebre dins de la comarca del Montsià i dins l’àmbit territorial de les
Terres de l’Ebre.
Les Terres de l’Ebre constitueixen un territori variat, amb diferents unitats del relleu que el
configuren i una xarxa hidrogràfica que conflueix al riu Ebre, veritable element vertebrador del
territori. La seva part més meridional, delimitada per la cadena muntanyosa que va des dels
Ports de Beseit fins al Montsant - passant per serres com la de l’Espina, Pàndols i Cavalls, la
Torre, el Tormo - és força més plana que la septentrional i s’obre, finalment, a la gran extensió
que conforma el delta del riu Ebre. Aquesta estructura del relleu no únicament divideix la regió en
la part nord i la part sud, sinó que, a causa de la ubicació d’aquesta darrera respecte al corredor
mediterrani, ha acabat diferenciant tots dos àmbits en un litoral (comarques de la Baix Ebre i el
Montsià) més dinàmic i un d’interior (Terra Alta i Ribera d’Ebre) menys poblat i amb menor
activitat econòmica.
Amb una extensió de 53,7 km2, el terme municipal de Sant Carles de la Ràpita queda dividit,
gairebé a parts iguals, entre l’àrea pròpiament deltaica (la península de la Banya i l’istme del
Trabucador), i l’espai comprès entre els municipis d’Amposta (al nord i a l’est) i Alcanar, Freginals
i Ulldecona (a l’est) i les elevacions de la Serra del Montsià a Ponent. Amb això, cal destacar
l’elevada superfície de costa de que disposa el municipi tenint en compte que la barra del
trabucador i la Punta de la Banya en formen part.
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Figura 4 Ubicació de l’àmbit d’estudi

Font: Pròpia a partir de cartografia del ICC

L’orografia del municipi és força planera pel fet que es troba situat al Delta del Ebre i, com totes
les zones deltaiques, els relleus són molt suaus. En la majoria del territori aquests pendents es
troben entre el 0-10%. Les zones de pendents elevats són minoritàries i es troben a la zona nordoest del municipi coincidint amb la serra del Montsià. Així doncs, tal i com s’observa a la següent
figura, quan a orografia es poden diferenciar tres zones de menor a major pendent: la plana
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deltaica, amb pendents del 0 al 5%, l’espai de transició, amb pendents de 10 al 15%, i la Serra del
Montsià, amb pendents majoritaris de més del 50%.
Figura 5 Pendents del municipi

Font: Pròpia a partir de cartografia del ICC
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Tal i com s’observa a la següent figura de l’evolució de la població, ha hagut un creixement
notable els darrers anys, passant dels 10.976 l’any 1998 als 15.511 al 20091.:
Figura 6 Evolució de la població de Sant Carles de la Ràpita entre els anys 1998 i 2009
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Font: elaboració pròpia, a partir de Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Tot i l’existència arreu del municipi d’antigues cases de camp lligades a l’agricultura que han
passat a primeres residència, gairebé la totalitat de la població es concentra al nucli de Sant
Carles de la Ràpita. La tipologia d’habitatges al nucli són majoritàriament plurifamiliars, tot i que
també hi ha zones on predominen les vivendes aïllades i adossades. D’altra banda, apuntar que,
tot i que sense població permanent, lligat a l’explotació de les salines de la Punta de la Banys es
va crear la caseria de les Salines de la Trinitat, l'única de tota la península de la Banya. En la seua
parcel·la es compten tres magatzems, una oficina i un habitatge de 44 m2 de superfície
cadastral.
El municipi de Sant Carles de la Ràpita es troba allunyat dels principals nuclis de població
catalans i valencians de manera que, Amposta i Tortosa són les dues localitats més properes, a
12 i 29 km respectivament. Aquest fet fa que el nucli de Sant Carles de la Ràpita es concentri
bona part de l’activitat del territori.
Pel que fa a l’accessibilitat i les infraestructures de comunicació, cal remarcar que el municipi de
Sant Carles de la Ràpita té un fàcil accés des de les vies de comunicació de llarga distància com
l’autopista del mediterrani (AP7) i la carretera N-340. D’altra banda, destacar la seva connexió
amb els municipis propers a través de vies locals connectades bàsicament amb la carretera TV3408, paral·lela a la N-340, la N340a, que travessa el nucli urbà i ressegueix la línia de costa i
l’eix TV-3406 que s’endinsa a la zona deltaica. En canvi, no té un accés directe al municipi amb
ferrocarril i l’estació més propera és l’Aldea – Deltebre – Amposta al municipi de l’Aldea.

1

IDESCAT 2009
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3.1.1 USOS DEL SÒL
Tenint en compte l’orografia i l’estructura del municipi es poden diferenciar clarament dues
tipologies d’ús del sòl: la part del municipi que es correspon amb la Punta de la Banya, amb usos
del sòl lligats a ambients naturals, molts d’ells amb un valor ecològic destacable; i la part del
municipi més terrestre, amb usos del sòl més antropitzats lligats a les zones urbanes i els
conreus.
Figura 7 Mapa de cobertes del sòl

Font: lavola a partir de cartografia del DTES
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Són quatre els usos del sòl majoritaris al municipi de Sant Carles de la Ràpita els quals
representen el 78% del municipi (4.179 ha) i es troben molt zonificats: conreus, matollars,
platges i vegetació d’aiguamolls.
Taula 1 Cobertes del sòl presents a Sant Carles de la Ràpita

cobertes del sòl
Aigües continentals

Àrea (ha)

%

100,78

1,89

0,41

0,01

Boscos clars (no de ribera)

12,55

0,23

Boscos densos (no de ribera)

81,46

1,53

Canals i basses i agrícoles

42,84

0,80

1459,47

27,35

14,74

0,28

856,48

16,05

Piscifactories i conreus aqüícoles marins

0,47

0,01

Plantacions de pollancres

0,21

0,004

856,24

16,05

Prats i herbassars

98,68

1,85

Roquissars

13,05

0,24

Sòls nus forestals

15,93

0,30

2,43

0,05

1007,12

18,88

Vies de comunicació

48,85

0,92

Zones d'extracció minera

10,19

0,19

9,41

0,18

Basses urbanes

Conreus
Horta familiar
Matollars

Platges

Tarteres
Vegetació d'aiguamolls

Zones esportives i lúdiques

Font: elaboració pròpia, a partir del Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya

Els conreus, que representen el 27,35% del municipi, amb 1.459,47 ha, es localitzen
principalment a les zones més planeres de la part terrestre del municipi. Sota la categoria d’ús
del sòl de conreus, es pot diferenciar clarament entre el conreu de l’arròs (818 ha, el 56% del
total de conreus) localitzat a la plana deltaica, i la resta de conreus, principalment de secà, i
localitzats majoritàriament a la zona de transició entre el nucli urbà i la serra del Montsià.
Els matollars, amb 856,48 ha que representen el 16% del municipi, es localitzen a les zones més
muntanyoses de Sant Carles de la Ràpita que coincideixen amb la Serra del Montsià. Als punts
més elevats de la Serra del Montsià també s’identifiquen petits claps de boscos densos (no de
ribera).
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La vegetació d’aiguamolls representa el 19% de la superfície municipal (amb 1.007,12 ha) i està
lligada a les zones humides del municipi, localitzant-se principalment a la Punta de la Banya.
Pel que fa a les platges, dunes i arenals (16% de la superfície municipal amb 856 ha) es
localitzen principalment a la Punta de la Banya i la barra del Trabucador, tot i que també hi ha
platges més urbanes a la zona costanera lligada al nucli urbà de Sant Carles.

3.2 ANÀLISI DEL PATRIMONI NATURAL
3.2.1 PRINCIPALS UNITATS AMBIENTALS
3.2.1.1 HÀBITATS
La situació geogràfica, el clima i el sòl són els elements principals que determinen la flora i la
fauna de Sant Carles de la Ràpita. A continuació s’exposen els diferents hàbitats existents al
municipi segons la cartografia d’hàbitats de Catalunya (DMAH) i la superfície que ocupa
cadascun. Cal recordar que aquesta cartografia s’ha realitzat a escala 1:50.000 i que, per tant,
aquests valors s’han de considerar aproximats.
De la mateixa manera que amb els usos del sòl, l’anàlisi dels hàbitats presents al municipi deixa
entreveure una clara zonificació dels mateixos en funció de si es tracta de la zona terrestre o
peninsular del municipi, i en funció de l’orografia del territori.
Novament de l’anàlisi dels hàbitats se’n desprèn que els majoritaris, i que ocupen més de la
meitat de la superfície municipal, són els conreus (herbacis i llenyosos) amb una superfície de
1.688,6 ha que representen el 31% del municipi; els plans costaners arenosos o llimosos 1.414
ha (26% de la superfície municipal); així com els hàbitats relacionats amb les basses i els canals
artificials, amb 888,35 ha (16,44% de la superfície municipal).
Pel que fa a la zonificació, s’observa que els hàbitats relacionats amb ambients litorals ocupen la
major part del sud del municipi, a la Punta de la Banya. Aquests hàbitats són les platges
arenoses i de dunes, els plans costaners arenosos o llimosos lligats als ambients litorals i salins
i l’hàbitat lligat a les basses i els canals artificials.
Quan als conreus, aquests s’ubiquen a la zona terrestre del municipi, diferenciant clarament la
zona deltaica ocupada per conreus herbacis (arròs), de l’interior on s’ubiquen majoritàriament
els conreus llenyosos. La importància de determinats conreus a la zona es posa de manifest per
l’existència de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) de l’arròs del Delta de l’Ebre, de l’oli del
Montsià i la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de la les clementines de les Terres de l’Ebre.
És en la zona terrestre del municipi on també s’hi ubiquen els hàbitats més antropitzats lligats al
nucli de Sant Carles i les vies de comunicació.
El boscos són hàbitats escassos al municipi, només trobem una petita zona de bosc de pi blanc
(Pinus halepensis) i un altre petita zona de bosc d’alzinars (Quercus ilex) al nord del municipi
que destaca per ser una de les més meridionals de Catalunya.
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Taula 2 Hàbitats presents al municipi de Sant Carles de la Ràpita

TIPUS D’HÀBITATS DOMINANTS

SUPERFÍCIE
(HA)

%

Aigües dolces estagnants

7,91

0,15

Basses i canals artificials

888,35

16,44

Boscos aciculifolis (HIC)

26,37

0,49

Boscos esclerofil·les i laurifolis

30,16

0,56

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis (HIC)

508,53

9,41

Ciutats, pobles i àrees industrials

167,21

3,09

1033,17

19,12

655,41

12,13

58,33

1,08

231,18

4,28

1413,94

26,17

129,41

2,39

Prats (i altres formacions herbàcies) generalment basòfils, secs, de terra baixa
i de la muntanya mitjana

5,11

0,09

Roques no litorals

0,20

0,00

198,38

3,67

Conreus herbacis
Conreus llenyosos i plantacions d'arbres
Llacunes litorals (HIC prioritari)
Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs (HIC prioritari)
Plans costaners arenosos o llimosos
Platges arenoses i dunes (HIC)

Vores d'aigua i altres hàbitats inundats (HIC prioritari)
Font: lavola a partir de la cartografia d’hàbitats de Catalunya
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Figura 8 Hàbitats presents a Sant Carles de la Ràpita

Font:lavola a partir de cartografia del DTES
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3.2.1.2 ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Sant Carles de la Ràpita es caracteritza per presentar una elevada superfície d’espais protegits,
concretament el 76,4% de la superfície municipal està protegida, a banda de bona part del front
marí. Són dos els espais protegits del municipi, clarament diferenciats entre ells: la Serra del
Montsià i el Delta de l’Ebre.
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Figura 9 Espais naturals protegits

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES

L’espai protegit del Delta de l’Ebre és el que ocupa una major superfície al municipi de Sant
Carles de la Ràpita i és un espai únic a Catalunya, que engloba un conjunt molt ben representat
d’ambients naturals, tan aquàtics com terrestres. Es tracta de la zona humida més important de
Catalunya i una de les més destacades de la Mediterrània Occidental i des del punt de vista de
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les aus migratòries, té una importància especial, ja que els serveix com a lloc de repòs, oferint
una escala interessant, enllaçant les zones humides del nord, com la Camarga, amb les del sud,
com l’Albufera de València, i d'altres situades en terres africanes.
L'espai compleix un gran paper biològic que contrasta amb una forta humanització ja que bona
part de la superfície està destinada al cultiu de l’arròs. Aquest elevat grau d’humanització
combinat amb els ambients naturals presents fa que la comptabilització entre ambdós hagi de
ser un dels objectius de gestió d’aquest espai.
Del total de superfície terrestre que forma part del PEIN del Delta de l’Ebre (12.737,98 ha), un
27% (3.498,98 ha) es localitza al municipi de Sant Carles de la Ràpita. A més de la part terrestre
de l’espai, cal sumar les 35.647,10 ha protegides del front marí compartides amb els municipis
de Deltebre, l’Ampolla, Sant Jaume d’Enveja i Amposta.
Alhora, dins de l’espai PEIN del Delta de l’Ebre, hi ha espais amb una protecció especial, sota la
figura de parc natural. Concretament són alguns àmbits que formen part del Parc Natural del
Delta de l’Ebre, que representa la zona humida més important de Catalunya, declarat Parc l’any
1.983. Cal destacar, a més, la reserva natural parcial de la Punta de la Banya.
Pel que fa referència a la Serra del Montsià, situada entre el pla de la Galera i el peu de la serra de
Godall, del total de superfície de l’espai PEIN (5.296,43 hectàrees), a cavall entre els municipis
de Sant Carles, Alcanar, Amposta, Freginals i Ulldecona, una petita part (484,17ha) queda
inclosa al municipi de Sant Carles. La Serra del Montsià presenta un paisatge plenament
mediterrani, que combina cultius d’olivera, vegetació natural i elements de fauna molt
destacats.
En total, doncs, el municipi de Sant Carles de la Ràpita té 3.983,15 hectàrees del seu terme
incloses en els espais protegits pel PEIN, de les quals aproximadament el 70% són Parc Natural.
Ambdós espais PEIN estan dins de la Xarxa Natura 2000 (amb codi ES0000020 i ES5140005
respectivament).
Taula 3 Espais protegits de Sant Carles de la Ràpita

SUPERFÍCIE
TOTAL (HA)

SUPERFÍCIE SANT CARLES
DE LA RÀPITA (HA)*

Terrestre

12.737,98

3.498,98

Marina

35.647,10

-

5.296,43

484,17

FIGURA DE PROTECCIÓ

DELTA
L’EBRE
SERRA
MONTSIÀ

DE

DEL

PEIN – XN2000

PEIN – XN2000

Font: DTES

El paisatge vegetal de la Serra del Montsià és típicament mediterrani, caracteritzat pel predomini
de les comunitats arbustives sobre les arbòries. Els fragments d’alzinar litoral que s’hi troben
són possiblement els de major representació juntament amb els de les serres de TivissaVandellós. El 68% de les espècies faunístiques que s’hi troben en aquest emplaçament estan
associades als alzinars. Hi ha senglars, teixons, guineus i cabres salvatges, tanmateix
introduïdes recentment. Destaca el poblament de rapinyaires, amb presència d’àguila
cuabarrada, falcó peregrí i àliga marcenca, lligades a la vegetació de secà. La Directiva 92/43/UE
inclou els següents hàbitats presents a l’espai: màquies de garric i margalló, alzinar litoral i
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carrascars, pastures mediterrànies xerofítiques, vegetació de les tarteres de les muntanyes
mediterrànies i del Pirineu, vegetació camofítica, coves i vegetació dels degotalls d’estalactites i
filtracions d’aigua.
La Serra del Montsià disposa d’un Pla de Gestió Forestal.

3.2.1.3 ALTRES ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I PATRIMONIAL
A banda dels espais protegits del municipi, n’hi ha d’altres que tot i que no es troben sota cap
figura de protecció jurídica presenten valors naturals remarcables de cara a la seva protecció i
que es considera que han de rebre una tractament especial. Concretament són les zones
humides de l’inventari, els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), les àrees d’interès faunístic i
florístic, el sistema d’espais oberts del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, els forests
inclosos al Catàleg d’Utilitat Pública (CUP), un espai d’interès geològic, les oliveres monumentals
i singulars i les pinedes relictuals que queden al litoral de Sant Carles.
Es localitzen i descriuen breument a continuació els espais d’interès natural identificats al
municipi:
ZONES HUMIDES
Sant Carles de la Ràpita compta amb sis zones humides incloses a l’inventari de zones humides
de Catalunya que són, alhora, les zones humides més destacables de Catalunya. Es descriuen
breument a continuació les característiques més destacables d’aquests espais:
Encanyissada (codi 19002206)
L’espai de l’Encanyissada està format per les llacunes de l’Encanyissada, del Clot i de la Nòria. A
més, aquesta zona humida inclou l’anomenada Zona-XII i la finca propietat de SEO/ BirdLife
International. En total sumen aproximadament 932 hectàrees d’extensió.
L’Encanyissada és la llacuna de majors dimensions del delta de l’Ebre, assoleix unes 900
hectàrees i ateny una profunditat de 114 cm. Està comunicada de forma natural amb el mar amb
la badia dels Alfacs, a través de la gola Vella, però també de forma artificial pels desguassos que
van des de la llacuna fins la badia. Pel que fa a les entrades d’aigua dolça, aquestes provenen
dels arrossars i de la xarxa de reg.
Erms de Casablanca o Vilacoto (codi 19002211)
Els erms de Casablanca tenen una extensió aproximada de 200 hectàrees i es localitzen a
l’extrem occidental de l’Encanyissada. Aquests erms encara formarien part de la llacuna de
l’Encanyissada si no haguessin quedat deslligats pels camins i els regs dels arrossars.
Als erms de Casablanca compten amb una vintena de masses d’aigua, de diferents superfícies,
que van dels 0,4 a les 20 hectàrees, i profunditats. Alguns d’aquests ullals han deixat de ser
funcionals i altres estan formats per aigües molt tranquil·les i es gestionen com a zones de caça.
Aquesta zona no presenta cap connexió amb el mar, i la seva conductivitat és molt baixa. La
vegetació helofítica és la dominant en aquesta zona.
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Figura 10

Zones humides de l’inventari al municipi de Sant Carles de la Ràpita

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES
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Badia dels Alfacs, sector sud (codi 19002218)
La zona humida del sector sud de la badia dels Alfacs ocupa aproximadament 2.000 hectàrees i
comprèn la part de la badia més pròxima a la punta de la Banya i la barra del Trabucador.
La badia es formà al segle XVI i l’àrea interna presenta una plataforma d’1 a 2 metres de fondària.
Aquest sector es troba menys influenciat per l'important abocament d’aigua dolça provinent dels
canals de desguàs dels arrossars que el sector nord, ja que no limita amb cap arrossar. L’entrada
d’aigua marina es fa per la seva connexió amb el mar i presenta una marcada estratificació,
essent de les zones més fondes i de les de major salinitat.
Badia dels Alfacs, sector nord (codi 19002212)
La zona humida del sector nord de la badia dels Alfacs ocupa aproximadament 400 hectàrees i
comprèn la part de la badia més propera a la zona d’arrossars del municipi.
La badia es formà al segle XVI i l’àrea interna presenta una plataforma d’1 a 2 metres de fondària
on s’hi aboquen uns 275 milions de m3 d’aigua de desguàs d’arrossar, que en condicionen les
característiques fisicoquímiques de l’aigua. L’entrada d’aigua marina es fa per la zona
connectada amb el mar obert. Amb això, l’estructura hidrogràfica de l'aigua de la badia és
temporalment molt variable, en funció sobretot de les entrades d'aigua dolça (principalment
dels drenatges durant el període de cultiu de l'arròs) i de les condicions meteorològiques (vents,
etc.)
Punta de la Banya (Codi 19002208)
La punta de la Banya, que forma part en la seva totalitat del municipi de Sant Carles de la Ràpita,
és l’àrea natural més extensa que queda al Delta de l’Ebre. La península ocupa aproximadament
2.700 ha, una part de les quals estan sota concessió per a l’explotació de sal (les anomenades
Salines de la Trinitat). El relleu que presenta és molt pla i acostuma a inundar-se amb les pujades
del nivell del mar i els temporals. Els calentadors i cristal·litzadors de les salines han estat
protegits amb un sistema de dics per evitar aquestes inundacions.
Barra del Trabucador (Codi 19002219)
La barra del Trabucador constitueix un istme de sis quilometres que uneix la Punta de la Banya
amb el Delta. Es tracta d’un espai molt fràgil fruit de la deposició de sorra marina per part de les
corrents de deriva. En ocasions de temporals, aquest espai és envaït per l’aigua marina i s’obre
passos que connecten el mar obert amb la Badia dels Alfacs, trencant d’aquesta manera les
comunicacions per via terrestre.
HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Els hàbitats d’interès comunitari (HIC), llistats a l’annex I de la Directiva 97/62/UE, són una
selecció dels hàbitats naturals presents a la UE dels quals cal conservar mostres
representatives que en garanteixin la conservació dins el territori de la UE.
El Consell de les comunitats europees va aprovar l’any 1992 la Directiva 92/43/CEE relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, amb l’objectiu de contribuir a
garantir la biodiversitat en el territori europeu dels estats membres.
Aquesta Directiva defineix els hàbitat naturals d’interès comunitari com aquells que compleixin
alguna d’aquestes característiques (i que venen recollits a l’annex I de la Directiva):
• Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
• Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una
àrea reduïda per pròpia naturalesa.
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• Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es
troba la UE.
Per últim, la directiva defineix com hàbitats naturals prioritaris, entre els hàbitats naturals
d’interès comunitari com aquells amenaçats de desaparició (i que queden recollits al punt “a” de
l’annex) la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la comunitat a
causa de la importància de la proporció de la seva àrea de distribució natural inclosa en el
territori d’aquesta.
El municipi de Sant Carles de la Ràpita compta amb la presència de set hàbitats d’interès
comunitari (HIC), de caràcter no prioritari,ubicats principalment a la Punta de la Banya, la serra
del Montsià i a les zones humides del municipi.
Alhora, hi ha quatre HIC prioritaris ubicats principalment a la punta de la Banya i a les zones
humides del municipi: llacunes litorals (codi 1150), prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia) (codi 6220), aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)
(codi 7210) i les comunitats halòfiles de sòls d’humitat molt fluctuant (codi 1510), essent
aquest últim el que ocupa una major superfície.
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Figura 11

Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES
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ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC
Segons informació facilitada pel Servei de Fauna del Departament de Medi Natural, al municipi de
Sant Carles de la Ràpita hi ha identificades unes àrees d’interès faunístic i florístic en les quals hi
ha plans de recuperació i conservació de fauna amenaçada.
S’identifica específicament l’àrea de campeig de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) que
es troba associada a la Serra del Montsià. Actualment, l’àguila cuabarrada és una espècie en
regressió que es troba protegida legalment per la Llei 3/1988. Amb l’objectiu de garantir la
preservació d’aquesta espècies, la recent ampliació de la Xarxa Natura 2000 va incloure tots els
sectors de cria ocupats i part dels abandonats, així com bona part de les àrees de campeig i de
les àrees de dispersió juvenil.
La major part de les àrees d’interès florístic i faunístic coincideixen gairebé en la seva totalitat
amb els espais PEIN de la Serra del Montsià i el Delta de l’Ebre, tal i com s’observa a la següent
figura, tot i que caldrà tenir en compte l’àrea de campeig de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus
fasciatus) que s’estén més enllà de la Serra del Montsià ocupant part de la zona de transició
entre aquesta i el nucli urbà.
Tot i que la capacitat d’adaptació d’aquesta espècie als ambients humanitzats és elevada té
evidentment un límit, i en els darrers anys, l’increment urbanístic constant i també de les
infraestructures, així com de presència humana en els sectors de cria (lleure i escalada
principalment) són les causes dels abandonaments d'alguns sectors de cria. A més, cal sumar-li
l’elevada mortalitat provocada per accidents amb les cada vegada més nombroses línies
elèctriques i per persecució en algunes àrees privades de caça, així com la competència amb
l’àguila daurada (espècie en augment) i el progressiu abandonament de l'agricultura extensiva
(sigui per intensificació o per abandonament real) que dificulten la recuperació d'un dels
depredadors més genuïnament mediterranis.
Tot i que són diverses les espècies d’interès faunístic, és important, a més, tenir en compte que
la presència d’algunes d’aquestes espècies, com els grans rapinyaires, són un indicador valuós
del grau de conservació de l’hàbitat i que es tracta d’espècies paraigua, és a dir, que les
actuacions destinades a protegir-les beneficien moltes altres espècies amb les quals
comparteixen l’ecosistema.
Amb això, caldrà que el POUM tingui en compte aquestes àrees d’interès faunístic i florístic per la
seva sensibilitat per la conservació i recuperació de la flora i fauna amenaçada i avaluï la
compatibilitat ambiental de les propostes, alhora que prevegi mesures ambientals amb
l’objectiu de minimitzar l’afectació.
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Figura 12

Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF)

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES
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ZONES DE CAÇA
Al municipi de Sant Carles de la Ràpita hi ha tres àrees privades de caça i una reserva de caça a la
llacuna de l’Encanyissada.
Les àrees privades de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial definit a la Llei
1/1970, de 4 d'abril, de caça, on la caça és reglamentada i té un responsable dels aprofitaments.
Són majoritàriament de titularitat privada, i s'hi estableix un conveni de cessió de l'aprofitament
cinegètic entre el propietari dels terrenys i el titular de l'aprofitament. És el titular de
l'aprofitament qui té el dret d'autoritzar la caça.
La reserva de caça de l'Encanyissada té una extensió de més de 900 ha i és l'única reserva d'aus
aquàtiques existent a Catalunya. La zona tradicionalment ha estat una àrea cinegètica, primer
privada i després vedat nacional. A partir de 1986 es va integrar al parc natural del delta de l'Ebre
com a reserva de caça. En totes aquestes zones es dóna la màxima prioritat als caçadors locals,
entre altres coses perquè el manteniment de les poblacions d'aus aquàtiques és possible, en
bona part, per l'existència dels arrossars a les finques privades. La gestió la duen a terme els
òrgans rectors i tècnics del parc natural del delta de l'Ebre. No obstant això, també s'atorguen
permisos per a caçadors autonòmics i estatals.
Figura 13

Àrees de caça a Sant Carles de la Ràpita

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES
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Taula 4 Zones de caça de Sant Carles de la Ràpita

CODI

NOM

TIPUS

SUPERFÍCIE (HA)

RC-00001

L’Encanyissada

Reserva de caça

923,1

T-10135

Casa Blanca

Àrea privada de caça

210,66

T-10083

Sant Carles

Àrea privada de caça

2.073,14

T-10006

Vilacoto

Àrea privada de caça

322,16

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES

Finalment, cal destacar la presència d’una zona de seguretat a la Barra del Trabucador (T-ZS352)
que, amb unes 672ha, rep el nom de Platges de l’hemidelta meridional de l’Ebre. Aquestes zones,
definides a la Llei 1/1970, de caça, i declarades pel Director general del Medi Natural, es
defineixen amb l’objectiu de garantir l'adequada protecció de les persones i els seus béns davant
les activitats cinegètiques. En aquestes zones és prohibida la utilització d'armes de foc o
l'exercici de la caça i també és prohibit disparar en direcció a aquestes zones.
El Departament de Medi Ambient, conjuntament amb la Federació Catalana de Caça, s'ha
proposat d'elaborar un Pla estratègic de la caça amb l'objectiu de definir un model de caça
sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials, potenciar l'esport
cinegètic i reconèixer els valors culturals de la caça i les funcions que realitza dins de la societat
SISTEMA D’ESPAIS OBERTS DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el juliol de 2010, en la seva
proposta de sistema d’espais oberts defineix tres tipus bàsics de sòl, segons el grau de
protecció que els atorga en front a les transformacions: sòl de protecció especial, sòl protecció
territorial i sòl de protecció preventiva.
Així, a banda dels espais que formen part del PEIN i de la Xarxa Natura 2000, el PTPTE reserva
com a espais de protecció especial pel seu interès natural i de connexió, les peces de territori al
voltant dels espais PEIN i que actualment no en formen part, incloent zones d’esmorteïment al
voltant dels espais protegits, així com les unitats que formen part del PDUSC. El Pla inclou com a
sòl de protecció especial part del sòl no urbanitzable de la plana de la Ràpita que, juntament amb
els espais desclassificats pel PDUSC, ha de preservar la capacitat de desguàs en l’avinguda del
sistema de torrents, garantir la connectivitat ecològica i mantenir els conreus de secà, com a
hàbitat natural i marge de protecció entre la pressió urbanística i els espais PEIN.
La resta de sòl no urbanitzable del municipi és sòl de protecció preventiva donat que no hi ha cap
espai classificat com a sòl de protecció territorial.
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Figura 14

Sistema d’espais oberts del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES
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GEOZONA DEL MONTSIÀ – MATA REDONA
La geozona de la serra de Montsià és una zona d’important valor científic a nivell regional i
nacional per la diversitat d’elements d’especial interès que la configuren, com són els trets
estructurals, la litoestratrigrafia, la configuració geomorfològica, la manifestació de processos
càrstics, elements paleontològics i finalment l’interès panoràmic que ofereix.
La Serra de Montsià, constitueix un horts de materials mesozoics delimitat per dues falles
principals de direcció NNE-SSW que ocasionen un descens esglaonat des de les màximes cotes
de la serra a les depressions adjacents. El conjunt de materials rocosos presents a la serra són
principalment carbonats dipositats durant el trànsit del Juràssic-Cretaci i el Cretaci inferior.
Una petita part de la geozona, coincidint amb la Serra del Montsià, es localitza al municipi de Sant
Carles, concretament 512 ha de les 2.296,7 ha totals que té l’espai.
Figura 15

Geozona Montsià Mata-Redona

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES

FOREST DEL CATÀLEG D’UTILITAT PÚBLICA: MATA - REDONA
El Catàleg de boscos d'utilitat pública (CUP), creat al 1862, representa un instrument
tecnicojurídic fonamental per a la defensa del patrimoni forestal de titularitat pública.
D'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya o la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, perquè un bosc pugui ser declarat d'utilitat pública i ser inclòs al CUP, ha
de complir alguns dels requisits següents:
•

Estar situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques, ribes de rius, rieres i
torrents.
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•

Estar pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a criteris d'esbarjo i de protecció
del paisatge.

•

Ésser essencials per a la protecció del sòl enfront de processos d'erosió, evitant-la o
reduint allaus, riades i inundacions, i defensant poblacions, cultius i infraestructures.

•

Contribuir a la conservació de la diversitat biològica o formar part d'espais naturals
protegits.

La qualificació d'utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, en
conseqüència, passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables
Al municipi de Sant Carles de la Ràpita hi ha el forest del Catàleg d’Utilitat Pública de MataRedona, a la Serra del Montsià. El forest es localitza a les zones més elevades de la serra del
Montsià, ocupa un total de 478,23 ha, forma part del Pla De Gestió Forestal de la Serra del
Montsià i es gestionat per l’Agrupació en Defensa Forestal (ADF) de la Serra del Montsià.
Els hàbitats presents al forest públic són, principalment, les garrigues i matollars mediterranis
termòfils dominats pel margalló (Chamaerops humilis) (Codi 5333), les pastures mediterrànies
xerofítiques anuals i vivaces (Thero-Brachypodietea) (Codi 6220). A més es pot trobar vegetació
de degotalls d’aigües carbonatades formadores de tobes calcàries (Codi 7220), vegetació de
tarteres de les Muntanyes Mediterrànies i dels Pirineus (Codi 8130), vegetació camofítica
calcícola (Codi 8210), coves (Codi 8310), així com algunes clapes d’alzinars i carrascars (Codi
9340).
Figura 16

Forests del CUP a Sant Carles de la Ràpita

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del DTES
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OLIVERES SINGULARS I MONUMENTALS
A partir del catàleg d’oliveres singulars i monumentals de les Terres de l’Ebre, encarregat pel
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i elaborat pel CODE, s’identifiquen una sèrie
d’oliveres presents a les Terres de l’Ebre que tenen un remarcable valor ambiental, social,
històric i cultural.
Aquestes oliveres, concretament 6 de la varietat farga presents al municipi de Sant Carles, es
troben en bon estat de conservació i, tot i no estar incloses al catàleg d’arbres singulars i
monumentals de Catalunya2, es considera que cal que tinguin un tractament especial pels seus
valors ambientals, paisatgístics, històrics i culturals.
El Catàleg de paisatge de les terres de l’Ebre fa una menció especial al cultiu de l'olivera
identificant-lo com un paisatge d’atenció especial (PAE), és a dir, s’identifiquen com a parts del
territori que presenten una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d’un punt
de vista paisatgístic i que, per tant, necessiten estratègies, criteris i accions específiques per
poder ser protegits, gestionats i ordenats. Amb això, per les oliveres en concret, es recomana
impulsar una xarxa d'oliveres monumentals i la producció d'oli d'oliva de qualitat, així com la
preservació de les construccions rurals associades al conreu de l'olivera.

2
Al municipi d’Ulldecona, concretament a la finca d’Arion, hi ha dues d’oliveres mil·lenàries de l’espècie Olea europaea var. europaea
declarades monumentals per la Generalitat de Catalunya i reconegudes com a millors oliveres monumentals d’Espanya
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Figura 17

Oliveres singulars i monumentals de Sant Carles de la Ràpita

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del CODE
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PINEDES RELICTUALS LITORALS
El desenvolupament del municipi de Sant Carles de la Ràpita té els seu origen en l’activitat
pesquera. Posteriorment, amb el creixement del nucli urbà i el desenvolupament del turisme van
començar a aparèixer les primeres vivendes estiuenques a la primera línia de costa.
Amb la ocupació de la primera línia de costa s’ha anat mantenint i respectant part de la vegetació
existent i avui dia encara hi ha alguna zona que manté bona part de les antigues pinedes. Amb
això es considera que aquestes zones tenen un valor paisatgístic, cultural i històric ja que
conserven molts pins integrats en les zones enjardinades de les vivendes, en els carrers i el
passeig litoral, i que formen part del paisatge costaner de la Ràpita.
Figura 18 Imatges de pinedes litorals presents a Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola
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Figura 19 Localització de les pinedes litorals presents a Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola

3.2.1.4 CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
A nivell de les Terres de l’Ebre són diversos els espais protegits inclosos al PEIN i a la Xarxa
Natura 2000 que faciliten la connectivitat ecològica a nivell territorial i en sentit terra-mar.
Concretament, el riu Ebre com a element vertebrador juntament amb l’espai protegit del Delta de
l’Ebre faciliten els fluxos ecològics en sentit terra-mar. A grans trets, en la següent figura
s’assenyalen els principals fluxos fluvials i terrestres, posant de manifest la importància
d’aquests espais protegits.
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Figura 20

Principals eixos connectors de l’àrea del Delta de l’Ebre

Font: lavola a partir de cartografia del DTES

De l’anàlisi de la connectivitat ecològica a nivell territorial se’n desprèn que els principals fluxos
ecològics en sentit terra-mar tenen lloc per tres zones, principalment: a través del riu Ebre, pel
nord a través de la Serra de Cardó-Boix, i pel sud a través de la Serra del Montsià.
Aquest fet posa de manifest el paper que juga el municipi de Sant Carles de la Ràpita en la
connectivitat ecològica a nivell territorial. Concretament, la compacitat del nucli urbà de Sant
Carles, així com l’elevada superfície de sòl no urbanitzable ocupada per conreus (camps d’arròs i
de secà principalment) sense excessives influències antròpiques, permet connectar el Delta de
l’Ebre amb la Serra del Montsià i d’aquí amb la Serra de Godall, els secans del Montsià, el barranc
de Sant Antoni i els Ports. La gran xarxa de barrancs, torrents i regs conformen una malla de
corredors ecològics que també juguen un paper clau per la connectivitat.
No obstant, a l’hora d’analitzar amb detall com tenen lloc els fluxos ecològics, s’observa que la
ocupació de gairebé la totalitat de la línia de costa dificulta la connectivitat i que, tot i la
presència de conreus, la presència d’elements fragmentadors (principalment les vies de
comunicació i polígons industrials) dificulten aquesta connectivitat i actuen com a barreres.
Tot i la inexistència de registre per altres espècies de fauna, les dades del registre de col·lisions
amb ungulats a les carreteres catalanes (2000-2006) i la identificació dels trams de carretera
conflictius per concentració de col·lisions amb ungulats del DMAH corroboren aquest efecte
barrera. Concretament, al punt kilomètric 1.072 de la N-340, al seu pas pel municipi, es va
enregistrar una col·lisió amb un senglar durant aquest període.
A la següent figura es representen els principals fluxos terrestres i fluvials, així com els elements
fragmentadors del territori. La zona marcada amb una línia puntejada groga s’identifica com a
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rellevant per la seva funció connectora tot i que, alhora, es veu compromesa per la presència
d’elements fragmentadors.
Figura 21

Zones crítiques per la connectivitat i principals elements fragmentadors al
municipi

TV-3406

TV-3408

N-340
N-340a

Font: lavola a partir de cartografia del DTES

Amb això, a l’hora d’avaluar les propostes del POUM caldrà tenir en compte la presència
d’aquesta zona clau per la connectivitat al municipi i treballar per tal de millorar la permeabilitat
de les vies de comunicació per tal de millorar la connectivitat entre l’espai del Delta de l’Ebre i la
Serra del Montsià.
Aquesta connectivitat ecològica, però, es veu afavorida per la proposta d’espais lliures del PTP de
les Terres de l’Ebre donat que el Pla completa la preservació dels espais PEIN i Xarxa Natura 2000
amb sòls no urbanitzables protegits, que persegueixen disminuir la insularitat i l’efecte vora i
que permeten la continuïtat biològica a fi que les espècies es puguin dispersar i recolonitzar
hàbitats. Són zones limítrofes amb aquells espais i amb altres figures de protecció de
característiques similars, o que poden mitigar els impactes externs per tal que no acabin
degradant-se per la pressió de l’acció humana a les zones de la seva perifèria.
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3.2.1.5 RISCOS AMBIENTALS
Els riscos ambientals es poden classificar en funció del seu origen, segons el que està establert
per l’Oficina de Coordinació de les Nacions Unides per a l’assistència en casos de catàstrofes:
•

Riscos naturals: són aquells que no estan provocats directament per la presència o
activitat de les persones, sinó per factors naturals com els geològics i els climàtics.
Aquests donen lloc a successos extrems de caràcter excepcional i poden originar
situacions de perill.

•

Riscos antròpics: són aquells relacionats amb l’activitat humana, no inclosos en els
apartats anteriors.

Aquest apartat té una particularitat donat que en ell es té en compte el risc que afecta un
determinat vector o paràmetre ambiental, i al mateix temps la vulnerabilitat intrínseca del medi.
Cal distingir també, encara que no sempre sigui senzill, entre els tipus de riscos referits: (1)
riscos ambientals d’origen natural: risc d’inundació, sísmic, geològic, etc. i (2) riscos ambientals
els quals, malgrat que el seu efecte està íntimament relacionat amb la vulnerabilitat del medi,
tenen un focus o origen bàsicament antròpic – com ara contaminació de sòls, contaminació.
d’aigües, transport de mercaderies perilloses, etc. Cas apart són els incendis forestals i el risc
geològic lligat a la regressió i subsidència del Delta de l’Ebre. L’origen majoritari dels incendis sol
ser antròpic i de forma minoritària natural. Pel que fa a l’origen de la regressió i subsidència del
delta de l’Ebre cal destacar la influència de factors naturals i antròpics.
RISCOS NATURALS
Pel que fa referència als riscos ambientals d’origen natural presents al municipi cal destacar que
el risc geològic i d’incendi es troba localitzat bàsicament a la zona de la Serra del Montsià, amb
pendents més pronunciats que poden donar lloc a fenòmens de despreniments o esllavissades i
amb presència de vegetació arbustiva i arbòria. Cas apart mereix el risc associat a la regressió i
subsidència del Delta de l’Ebre.
INCENDIS
El mapa de perill o risc bàsic d’incendi forestal del DMAH és un mapa estàtic que defineix un estat
del territori estimatiu de la freqüència (perill d’ignició) i la intensitat (perill de propagació) en que
s’hi pot produir el perill d’incendi. A tal efecte, considera aspectes com els models
d’inflamabilitat, de combustible, la topologia o el dèficit hídric anual, entre altres, per tal de
mesurar qualitativament (risc molt baix, moderat, alt i molt alt) el risc d’incendi en tot el territori
de Catalunya.
Per Sant Carles de la Ràpita, la major part del municipi té un risc baix d’incendi, coincidint amb la
plana deltaica i la zona de transició amb la serra del Montsià. Les zones amb més pendent,
concretament a la zona de la Serra del Montsià, el risc d’incendi és alt i es troba associat a la
vegetació arbustiva i herbàcia present.
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Figura 22

Mapa bàsic de risc d'incendi a Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola a partir de cartografia del DTES

El municipi té incloses les zones de muntanya i part de la plana de Sant Carles dins del perímetre
de protecció prioritària de la Serra del Montsià.
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RISC GEOLÒGIC I EROSIÓ DE SÒLS
El risc geològic ve determinat per tres característiques del territori:
•

La litologia dominant. Les litologies que propicien amb més facilitat els processos
gravitacionals són les de domini argilós i els dominis rocosos fortament fracturats.

•

La morfologia de la zona. La que facilita aquest tipus de fenòmens es caracteritza per
ser accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i relleus elevats.

•

Les característiques climàtiques poden afectar a les condicions físiques dels materials
que constitueixen el subsòl i solen associar-se a fenòmens de gel-desgel i
pluviometries elevades.

El següent plànol mostra els pendents (en %) presents al municipi. Tal i com s’observa i com s’ha
anat apuntant en tot el document, les zones del municipi amb un major pendent coincideixen
amb la Serra del Montsià, coincidint amb el PEIN de la Serra del Montsià.
A nivell de planejament caldrà vetllar perquè el desenvolupament urbanístic planificat tingui en
compte el punt 4 de l’article 9, del Text refós i Reglament de la Llei d’urbanisme, que estipula que
el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al
20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.
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Figura 23

Mapa de pendents de Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola a partir de cartografia del DTES
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L’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics realitzat per l’Institut Geològic de Catalunya que
s’adjunta al POUM (Volum XIII) realitza un anàlisi detallat dels principals riscos geològics
existents al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
Segons un estudi encarregat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, la zona del delta de
l'Ebre està considerada una de les àrees més vulnerables del nostre país als efectes de
l'escalfament global. No obstant, aquest estudi proposa mesures d'adaptació i prevenció al canvi
climàtic per al cas particular del delta i conclou que la pràctica totalitat del delta de l'Ebre es pot
preservar en els propers 100 anys aplicant mesures adequades d'adaptació al canvi climàtic.
RISC SISMIC
Hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es
produeixin situacions d’emergència sísmica. Aquest anàlisi del risc es basa amb:
•

L’avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment
sísmic.

•

L’avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori.

La combinació d’aquestes dues avaluacions permet l’elaboració d’un escenari de risc per a cada
municipi de Catalunya. D’aquí s’extreu que el municipi de Sant Carles de la Ràpita, es troba situat
a la zona Z0, amb una intensitat V-VI, que és la zona de Catalunya en la qual els efectes d’un
possible terratrèmol serien menors i es presentarien danys lleus pel qual restarien danyats
menys del 20% d’edificis.
RISC D’INUNDACIONS
Segons la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de la Conca de l’Ebre elaborat recentment per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la totalitat del Delta de l’Ebre és inundable amb períodes de
retorn de 100 i 500 anys.
Tal i com s’observa a la següent figura, donat que bona part del municipi de Sant Carles s’ubica a
la plana deltaica, a l’hora de fer les propostes del POUM caldrà tenir en compte quines zones són
inundables així com les directrius que s’estableixen a l’article 6 del Decret 305/2006 de
preservació front al risc d’inundació als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament que
estableix l’article 9.2 de la Llei d’Urbanisme.
Concretament els límits pels períodes de retorn de 100 i 500 anys, amb una superfície de
1.059,6 i 1.231,2 ha respectivament, coincideixen gairebé en la seva totalitat al municipi.
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Figura 24

Mapa d’inundablitat del Sant Carles de la Ràpita segons la Planificació dels
Espais Fluvials (PEF)

Font: lavola a partir de cartografia de l’ACA i el ICC

66

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

El POUM incorpora com a volum annex (Volum XII) un annex justificatiu de les zones inundables
realitzat per Geocat i validat per l’Institut Geològic de Catalunya, en que s’analitzen amb més
detall les zones potencialment inundables del municipi i en la que es detallen els límits de les
zones inundables.
RISCOS ANTRÒPICS
Pel que fa referència als riscos antròpics presents al municipi es resumeixen a continuació els
aspectes més destacats que es deriven de l’avaluació del risc pel transport de mercaderies
perilloses, per carretera i per mar.
Pel que fa al possible risc químic derivat dels establiments que manipulen substàncies
perilloses, segons el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) al
municipi no existeix cap instal·lació que es pugui considerar de risc. Alhora, també es descarta la
presència de qualsevol instal·lació que suposi un perill radiològica al municipi de Sant Carles
segons el Pla d’emergència especial per al risc radiològic de Protecció Civil.
RISC PEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA
El TRANSCAT fa una catalogació de les diferents vies de Catalunya per les quals circulen
mercaderies perilloses, establint el nivell de flux (camions/dia) en aquestes. Per a determinar
quines són les zones que tenen un risc més alt, el TRANSCAT assumeix, com a simplificació, que
les vies que tenen una probabilitat més elevada de ser afectades per un accident en el transport
de substàncies perilloses són les que tenen el flux més elevat d’aquest tipus de mercaderies.
Segons l’actual mapa de flux de mercaderies perilloses per carretera i autopista (que es data del
1999, actualment està en procés de revisió) no passa cap via susceptible de risc pel municipi de
Sant Carles de la Ràpita que calgui tenir en compte en les propostes del POUM i la inclusió de
zones d’indefensió envers l’autoprotecció.
RISC PEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER MAR
D’altra banda, en tant que es tracta d’un municipi costaner, també cal tenir en compte que
existeix risc pel transport de mercaderies perilloses per mar. Les consideracions respecte
aquest tipus de risc vénen determinades pel Pla especial d’Emergències per Contaminació
Accidental de les Aigües Marines a Catalunya (CAMCAT).
Aquest pla determina la vulnerabilitat i perillositat del litoral català enfront aquest tipus de
contaminació. En funció de l’avaluació del risc, com a combinació del perill de contaminació i de
la vulnerabilitat de la zona, s’estableix la relació dels municipis que haurien de desenvolupar un
pla específic de prevenció de la contaminació. Seguint aquests dos criteris, resulta que tots els
municipis litorals catalans estan obligats a redactar el seu Pla d’Actuació. També s’haurà de
valorar la conveniència que determinades empreses especialment vulnerables redactin un Pla
d’actuació en front de contaminacions marines accidentals que puguin afectar les seves
instal·lacions.
El risc de contaminació del litoral es defineix com la superposició del perill d’ocurrència d’un
accident (anàlisi del perill) i de la sensibilitat del medi davant la corresponent contaminació
(anàlisi de la vulnerabilitat). Els paràmetres s’avaluen mitjançant escales numèriques de l’1 al 4
en el cas del perill i el risc i de l’1-5 en el cas de la vulnerabilitat, en tots tres casos el nombre
menor de l’escala es correspon al nivell més baix i el més gran al nivell més alt.
Concretament el municipi de Sant Carles de la Ràpita té un risc total baix (valor 1) que ve
determinat per un perill baix (valor 2) i una vulnerabilitat mitja (valor 3).
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3.3 MOBILITAT
3.3.1 XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS
El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre classifica la xarxa viària bàsica de la comarca del
Montsià en:
•

Autovies o autopistes, utilitzada per a la circulació de pas i la circulació interna de llarga
distància. Al Montsià inclou l’autopista AP-7 i l’autovia A7 (en estudi).

•

La xarxa estructurant primària utilitzada per a la circulació general entre els centres
comarcals. En l’àmbit d’estudi inclou la carretera N-340.

•

La xarxa estructurant secundària utilitzada per a la circulació general entre la nuclis
importants de població. En l’àmbit d’estudi inclou la carretera TV-3406.

•

La resta de la xarxa bàsica formada per vies d’àmbit comarcal i local amb una mobilitat
rellevant. En l’àmbit d’estudi inclou la carretera TV-3408, la N-340a i la carretera de Sant
Carles a Poblenou del Delta.
Figura 25
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Xarxa viària bàsica del Montsià
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Font: Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

Dins del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita hi trobem les següents infraestructures
viàries: la carretera N-340; la carretera N-340a; la carretera TV-3408 i la TV-3406.

3.3.2 EL PARC MÒBIL
L’any 2009, el parc mòbil de Sant Carles de la Ràpita estava format de 9.059 vehicles, el 68%
dels quals eren turismes (6.137 turismes), els camions i les furgonetes representaven el 20%
(1.819 unitats), les motos el 7% (615 unitats), i els altres tipus de vehicles un 5%.
Figura 26

Parc mòbil de Sant Carles de la Ràpita segons tipus de vehicle (2009)
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

En base a aquests valors, la taxa de motorització del municipi és inferior a la mitjana del Montsià
i de Catalunya (vegeu la Taula ).
Taula 5 Índex de motorització del municipi, comarca i Catalunya (2009) (vehicles/1000 habitants)

TAULA

MOTORITZACIÓ (TURISMES)

MOTORITZACIÓ (VEHICLES)

St. Carles de la Ràpita

396

584

Montsià

443

705

Catalunya

448

668

Font: Idescat
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En analitzar l’evolució del parc de vehicles i de la taxa de motorització des de l’any 2000 al
municipi, s’observa:
•

Un creixement continu del nombre de turismes i de vehicles.

•

Un creixement molt moderat de la taxa de motorització.
Taula 6 Evolució de la taxa de motorització a Sant Carles de la Ràpita (2000-2009)

ANY

TURISMES

VEHICLES

TAXA DE
MOTORITZACIÓ
(TURISMES)

TAXA DE
MOTORITZACIÓ
(VEHICLES)

2009

6.137

9.059

396

584

2008

6.092

8.948

398

585

2007

5.872

8.644

412

606

2006

5.481

8.049

406

597

2005

5.214

7.670

396

582

2004

4.947

7.237

393

575

2003

4.627

6.791

383

561

2002

4.449

6.527

379

556

2001

4.253

6.251

368

540

2000

4.064

5.970

367

538

Font: Idescat

En comparar les dades del parc mòbil amb la xifra d’habitatges principals de Sant Carles de la
Ràpita, s’observa que a l’any 2001 hi havia 1,5 vehicles per llar principal i 1 turisme per llar
principal.

3.3.3 EL TRANSPORT PÚBLIC
El municipi de Sant Carles de la Ràpita disposa de la següent oferta de transport col·lectiu:
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•

Una línia regular Tarragona – La Sènia.

•

Una línia regular Barcelona – Sant Carles.
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Les principals característiques de l’oferta actual és la següent:
•

Línia entre Tarragona i la Sènia (operat per HIFE): Aquest servei compta actualment amb
només dues expedicions per dia feiner i sentit de circulació amb parada a Sant Carles de
la Ràpita. Aquestes expedicions compten amb parada als municipis de La Sènia,
Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, l’Aldea (estació de ferrocarril) i
Tarragona.

•

Línia entre Barcelona i Sant Carles (operat per HIFE): Aquest servei compta actualment
amb només set expedicions per dia feiner i sentit de circulació amb parada a Sant Carles
de la Ràpita, mentre que dissabtes i festius compta amb tres expedicions per sentit.
Aquestes expedicions compten amb parada als municipis de Barcelona, l’Aldea (estació
de ferrocarril), Amposta i Sant Carles de la Ràpita.
Taula 7 Horaris de la línia Barcelona –Sant Carles

Font: Web de mobilitat del DPTOP – Grup HIFE

Per altra banda, cal destacar que Sant Carles de la Ràpita no disposa de cap parada d’accés a
l’oferta ferroviària. L’accés a aquesta xarxa cal efectuar-lo bé a la parada de l’Aldea, bé a la
parada d’Ulldecona.
Figura 27

Recorregut de la línia de ferrocarril Tarragona - València

Font: Trenscat
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3.3.4 MOBILITAT ACTUAL
L’anàlisi de la mobilitat que es presenta a continuació recull principalment de les dades de
l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001. Aquesta enquesta analitza el comportament del
primer desplaçament del dia per raó de treball o d’estudis de la població de més de 16 anys. Per
altra banda, també es disposa d’informació sobre l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de
2006, amb la informació referent a la comarca del Montsià i les Terres de l’Ebre.

3.3.4.1 MOBILITAT GENERAL
A Sant Carles de la Ràpita, es realitzen uns 7.053 desplaçaments diaris per raó d’estudis o de
treball, dels quals el 63,7% són interns i la resta de connexió amb altres municipis. Entre els
desplaçaments de connexió, la mobilitat generada cap a altres municipis té més pes que la
mobilitat atreta, amb un 29,1% i un 7,2% respectivament.
Taula 8 Mobilitat generada i atreta a Sant Carles de la Ràpita per raó de treball o d’estudis (2001)

TIPUS DE DESPLAÇAMENT

NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS.

%

Interns

4.494

63,72

A altres municipis

2.053

29,11

506

7,17

7.053

100,00

Des d'altres municipis
TOTAL
Font: Idescat

En relació a l’enquesta de mobilitat quotidiana de 2006, a les Terres de l’Ebre el 68% dels
desplaçaments són interns i la resta de connexió. Al Montsià, aproximadament el 75% dels
desplaçaments de connexió es realitzen cap a d’altres municipi de les Terres de l’Ebre, gairebé el
10% cap a d’altres municipis de Catalunya i el 15% restant cap a municipis de fora del Principat.
A nivell comarcal, el repartiment modal se situa en:
•

51,9% s’efectua en vehicle privat (50,0% en cotxe i 1,9% en motocicleta).

•

El 2,2% en transport col·lectiu (1,6% en bus i 0,6% en ferrocarril).

•

Un 2,1% en bicicleta.

•

El 43,5% a peu.

•

El 0,4% en d’altres modes de transport

3.3.4.2 REPARTIMENT MODAL
El repartiment modal dels desplaçaments varia notablement segons si es tracta de
desplaçaments interns o de connexió. Tot i això, s’observa la importància en l’ús del vehicle
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privat en els desplaçaments interns (més del 60% de quota) i l’ús predominant del vehicle privat
en els desplaçaments de connexió, especialment amb els desplaçaments atrets. També resulta
important el percentatge d’ús del transport col·lectiu en els desplaçaments generats, molt
vinculat al transport escolar.
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Figura 28

Repartiment modal de la mobilitat per raó de treball i d’estudis (majors de
16 anys) a Sant Carles de la Ràpita (2001)
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Font: Enquesta de Mobilitat Obligada, 2001
Taula 9 Repartiment modal de la mobilitat per raó de treball o d’estudis a Sant Carles de la Ràpita (2001)

TIPUS DE DESPLAÇAMENT

VEHICLE PRIVAT

TRANSPORT PÚBLIC

NO MOTORITZAT

Interns

61,8

37,7

0,5

A altres municipis

84,6

1,7

13,7

Des d'altres municipis

96,9

0,2

2,8

Total

70,9

24,9

4,2

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada, 2001
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Aquests valors varien lleugerament dels que mostra l’EMQ 2006, segons la qual a Sant Carles de
la Ràpita es realitzen a diari més de 55.000 desplaçaments (gairebé 4 desplaçaments per
persona i dia), que presenten el següent repartiment modal:
•

45,8 % s’efectuen en vehicle privat. No obstant això, en la mobilitat per treball aquest és
el mode de transport majoritari (més del 70%)

•

2,0% en transport col·lectiu.

•

51,9 % en modes no motoritzats. No obstant això, en la mobilitat per estudi aquest és el
mode de transport majoritari (més del 70%)

3.3.4.3 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
Entre els desplaçaments de connexió de Sant Carles de la Ràpita amb altres municipis, les
principals interrelacions són les següents:
•

Amposta i Alcanar esdevenen el principals pols atractors i generadors de mobilitat.

•

En un ordre lleugerament inferiors, les polaritats supramunicipals de Tortosa, Tarragona
i Barcelona esdevenen els principal pols de mobilitat generada del municipi,
especialment per raons d‘estudi.

•

Menys importants resulten els desplaçaments generats i atrets amb d’altres municipis
de la comarca (la Sènia, Ulldecona, Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, etc.).

•

La resta de la mobilitat es troba molt més atomitzada en un nombre molt important de
municipis.
Taula 10 Distribució territorial dels desplaçaments per raó de treball i estudis(2001)

ÀMBIT

TREBALL

ESTUDIS

TOTAL

Desplaçaments interns

2.936

1.555

4.491

Desplaçaments a altres municipis

1.540

513

2.053

Amposta

281

84

365

Alcanar

252

3

255

Tortosa

180

73

253

Barcelona

79

133

212

Tarragona

37

124

161

La Sènia

46

0

46

75

Ulldecona

44

1

45

L’Aldea

34

0

34

Deltebre

32

0

32

9

20

29

Roquetes

23

2

25

L’Ametlla de Mar

14

3

17

Santa Bàrbara

14

0

14

9

0

9

486

68

554

431

75

506

Alcanar

95

34

129

Amposta

108

6

114

Tortosa

49

0

49

Sant Jaume d’Enveja

43

0

43

Deltebre

24

3

27

Barcelona

9

9

18

Santa Bàrbara

15

0

15

L’Aldea

12

3

15

Tarragona

9

0

9

Roquetes

7

0

7

Ulldecona

6

1

7

L’Ametlla de Mar

5

0

5

Camarles

5

0

5

44

15

59

Reus

Sant Jaume d’Enveja
Resta de municipis

Desplaçaments des d'altres municipis

Resta de municipis
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Font: Enquesta de Mobilitat Obligada, 2001

3.3.5 AUTOCONTENCIÓ I AUTOSUFICIÈNCIA
L’anàlisi de les dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) des del punt de vista de la
població ocupada resident a Sant Carles de la Ràpita i dels llocs de treball localitzats al municipi
permet establir dos indicadors de dependència: l’autocontenció i l’autosuficiència.
Tal com es pot observar a la taula següent la taxa d’autocontenció decreix contínuament des de
l’any 1991, seguint una tendència comuna a la majoria de municipis catalans. Un fet similar
ocórrer amb la taxa d’autosuficiència, si bé de forma més atenuada. No obstant això, ambdós
indicadors presenten un percentatge força elevat.
Taula 11 Evolució de l’autocontenció i de l’autosuficiència a Sant Carles de la Ràpita (1991-2001)

2001

1996

1991

POR

4.476

3.586

3.627

LTL

3.367

2.998

3.238

Autocontenció

65,59%

74,68%

81,14%

Autosuficiència

87,20%

89,33%

90,89%

- POR (Població Ocupada Resident): és el total de desplaçaments interns i cap a fora.
Es considera que un desplaçament representa una persona ocupada.
- LTL (Llocs de Treball Localitzats): és el total de desplaçaments interns i des de fora.
Es considera que un desplaçament representa un lloc de treball.
- Autocontenció: és la ràtio entre el nombre de desplaçaments interns i la POR.
- Autosuficiència: és la ràtio entre el nombre de desplaçaments interns i els LTL.
Font: Idescat

3.3.6 CONNECTIVITAT SOCIAL
La connectivitat social es refereix al grau de conservació de les vies de connexió tradicional d’un
territori. Malgrat existeixin les modernes infraestructures, és fonamental el manteniment
d’aquestes xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics, normalment usats per anar a peu, i que
amb els seus paisatges del voltant ajuden a l’articulació de l’àrea.
Al terme municipal de Sant Carles són diversos els camins que permeten mantenir la
connectivitat social del nucli urbà amb els entorns naturals i, alhora, amb alguns dels municipis
veïns. Des de camins ramaders, lligallos (antics camins de transhumància), senders, fins al camí
de Sant Jaume de l’Ebre. Aquests camins tenen diverses funcionalitats (ramaders, agrícoles, de
servei..) i es localitzen principalment a la plana deltaica i la serra del Montsià.
Pel que fa als camins ramaders, l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials de Terres de l’Ebre
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha procedit a la
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seva delimitació. Segons informació facilitada per aquest departament, es disposa d’evidències
documentals del pas pel límit nord del municipi de la Colada del Ligallo del Pas d’en Carrasca la
qual presenta una bifurcació del lligallo de pas d’en Carrasca: Aquest fet deriva del fet que el
projecte de classificació dels camins ramaders de Sant Carles de la Ràpita dibuixa l’itinerari del
camí ramader seguint la línia nord de la base cartogràfica; si bé, a partir de dades i testimonis
orals que aquest servei ha recollir de persones que coneixen per on passava el bestiar, s’ha
marcat el traçat sud, que és el que tradicionalment seguia el bestiar (sempre segons aquests
testimonis).
El tram de la via pecuària que ressegueix la costa i que figura “en estudi”, té el seu origen en els
treballs que va fer la Fundació Mon Rural i que va publicar l’any 2010 amb el nom de “Camins
ramaders i transhumància a Catalunya”
Figura 29

Camins ramaders a Sant Carles de la Ràpita

Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

El municipi de Sant Carles disposa de diversos senders senyalitzats de gran recorregut (GR) i de
petit recorregut (PR) i un sender local (SL). La diferenciació entre els tres tipus de senders rau
en la seva llargada: els GR tenen una llargada superior als 50 km, els PR entre 10 i 50 km, i la
llargada dels SL no supera els 10 km. Alguns d’aquests senders que travessen el municipi són el
GR-92, concretament l’etapa 31 que va d’Amposta a Ulldecona travessant la Serra del Montsià, i
el PC- R 83 també anomenat circuit del Montsià.
El camí de Sant Jaume de l’Ebre passa per Sant Carles provinent de dos ramals, un des d’Alcanar i
l’altre des de Sant Jaume d’Enveja, i comunica amb Amposta per resseguir el marge dret de l’Ebre
fins a Tortosa i d’aquí endinsar-se a l'Aragó i la Rioja per unir-se amb el camí francès, a l'altura de
Logronyo.
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Al municipi els camins agrícoles són els més nombrosos, tot i que molts d’aquests, degut a
l’abandonament progressiu de les terres de conreu, es troben en desús i immersors en
processos de degradació.
A banda d’aquests, existeix una gran quantitat de camins de segon ordre que donen abast a la
resta del territori. Són camins sense enllaços a d’altres vies de comunicació principal, que donen
accés a diverses parcel·les privades de conreus, i que en molts casos no tenen sortida.
Posseeixen unes dimensions més reduïdes que els anteriorment esmentats, no es troben en
tant bon estat, i àdhuc, en alguns casos, pateixen igualment una accelerada degradació
motivada per l’abandonament dels conreus.
Finalment esmentar que s’està treballant amb la Mancomunitat de la Taula del Sènia per
desenvolupar un projecte de recuperació, arranjament i millora dels camins naturals i senderes
arreu del territori. La primera fase, que preveu el condicionament de tres camins al llarg dels
Ports i les serres litorals i la construcció de miradors, passarel·les, zones d’acampada i refugis,
compta amb el suport econòmic del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. Un dels camins
previstos d’habilitar en aquesta primera fase té una longitud de 109 quilòmetres i connecta Sant
Carles de la Ràpita amb Càlig (Baix Maestrat) passant per les ermites de la Pietat (Ulldecona), el
Remei (Alcanar) i Sant Sebastià (Vinaròs) resseguint part del GR92. En el moment de redacció
del present informe no es disposava d’informació més concreta.
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3.4 CICLE DE L’AIGUA
3.4.1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL
Figura 30

Hidrologia superficial de Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola a partir de cartografia de ICC i del ACA
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La xarxa fluvial del municipi de Sant Carles de la Ràpita forma part de la conca hidrogràfica de
l’Ebre. Dins del municipi s’hi troben dues tipologies de cursos fluvials: els cursos fluvials
pròpiament dits, rieres, barrancs i torrents a la zona més oriental; i els canals de reg presents a
la zona planera on s’hi cultiven els arrossars. El Canal de navegació de la Ràpita és el fa de
transició entre la zona deltaica i la interior.

3.4.2 HIDROLOGIA SUBTERRANIA
El municipi de Sant Carles de la Ràpita posseeix un sistema d’aigües subterrànies format per tres
aqüífers: l’aqüífer del Delta de l’Ebre, l’aqüífer de la plana de la Galera - Montsià i l’aqüífer del
mesozoic dels Ports i Montsià.
Figura 31

Masses d’aigua subterrànies del municipi de Sant Carles de la Ràpita

Font: Servidor de mapes IMPRESS (ACA)

L’aqüífer del Delta de l’Ebre és el que ocupa una extensió més gran del municipi coincidint a
grans trets a les zones més planeres del municipi. L’aqüífer de Mesozoic del Ports i Montsià es
troba a les zones més elevades del municipi coincidint amb les elevacions de la serra del
Montsià. Per últim l’aqüífer de la Plana de la Galera es troba a cavall entre els dos aqüífers
esmentats anteriorment i ressegueix la línia de costa.
Aquestes masses d’aigua, però, es troben afectades per algunes pressions que, des de diversos
orígens, afecten a l’estat químic de les aigües subterrànies tal i com es mostra a la taula
següent. Cal destacar una pressió elevada derivada de l’agricultura intensiva que afecta a l’estat
químic de l’aqüífer del Delta de l’Ebre.
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Taula 12. Pressions sobre les masses d’aigua subterrànies

TIPUS DE PRESSIÓ

PLANA DE LA GALERA –
MONTSIÀ

MESOZOIC DELS PORTS I
MONTSIÀ

DELTA
L’EBRE

Agricultura intensiva

Baixa

Mitja

Alta

Aplicació de biosòlids

Baixa

Baixa

Baixa

Retorns de reg i recàrrega
artificial

Baixa

Baixa

Nul·la

Zones urbanes i industrials

Nul·la

Nul·la

Baixa

Infraestructures industrials

Nul·la

Nul·la

Baixa

Sòls contaminats

Baixa

Baixa

Baixa

Dipòsits de residus

Nul·la

Baixa

Nul·la

Extraccions d'àrids

Baixa

Nul·la

Nul·la

Baixa

Nul·la

Nul·la

Baixa

Baixa

Baixa

Extraccions que
Intrusió Salina

provoquen

Pressió total per estat químic

DE

Font: Document IPRESS (ACA)

3.4.3 PLATGES I AIGÜES COSTANERES DEL MUNICIPI
El municipi de Sant Carles de la Ràpita té una extensa línia de costa, en dues parts força
diferenciades. D’una banda, la part del municipi que s’ubica al Delta de l’Ebre, es caracteritza per
tenir una costa totalment naturalitzada i, en bona part protegida. Destaca la platja del
trabucador, característica pel fet de disposar de platja a la banda de la badia i al mediterrani.
La part del municipi més interna presenta una línia de costa més artificialitzada, amb platges
més urbanes (platja d’Aiguassera, Aldeablanca-Cross, Capri, les Delícies)i una de semiurbana
(platja del Suís). La majoria de les platges disposen de pla d’accessibilitat per persones amb
mobilitat reduïda i si accedeix des d’un passeig marítim. Cal destacar que la platja de les Delícies
disposa de bandera blava.
Al litoral i les aigües costaneres del municipi es desenvolupen activitats amb un pes important
en l’economia local i comarcal, les muscleres i l’arròs. Aquestes activitats, però, també generen
uns impactes ambientals avaluats per l’agència Catalana de l’Aigua, que distingeix entre la Badia
d’Alfacs i el Delta Sur. A continuació es detallen el impactes significatius sobre les aigües
costaners al municipi de Sant Carles.
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Taula 13. Pressions sobre les aigües costaneres

TIPUS DE PRESSIÓ

BADIA D’ALFACS

Abocaments d’aigües residuals urbanes Mancances dels
sistemes de sanejament

Significatiu

DELTA SUR
-

Abocaments d’aigües residuals urbanes. Sistemes unitaris

-

Significatiu

Aportació per rius i canals (DBO5)

-

Significatiu

Aportació per rius i canals (nitrats)

-

Significatiu

Usos del sòl agrícoles

Significatiu

Significatiu

Pressions totals

Significatiu

Significatiu

Font: Document IMPRESS (ACA)

Amb això, cal destacar la significança de les pressions sobre les aigües costaneres de la Badia
Delta Sur, o badia de la Punta de la Banya, que fan que la qualitat de les seves aigües sigui
millorable. Destacar la pressió per l’agricultura que tot i la creixement conscienciació per part
dels agricultors dels valors ambientals del Delta i l’augment de les bones pràctiques
agroambientals, l’ús de fertilitzants al cultiu de l’arròs pot provocar l’eutrofització de les aigües
de les llacunes litorals i les badies deltaiques.

3.4.4 ABASTAMENT I SANEJAMENT
L’abastament i subministrament d’aigua al municipi de Sant Carles és ofert per l’empresa pública
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), ens format per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments i
indústries de la província de Tarragona, i representants de les dues comunitats de regants del
Delta de l’Ebre.
El Consorci capta l’aigua dels canals de reg de l’esquerra i de la dreta del riu Ebre, a l’obra de
presa EB-0, ubicada al marge esquerre a Campredó, al terme municipal de Tortosa. Aquesta aigua
és sotmesa a un procés físico-químic, basat en la coagulació, floculació, decantació i filtració de
l’aigua a la planta de tractament (ETAP) ubicada a l’Ampolla, amb capacitat per potabilitzar els 4
m3/s de la concessió, més de 345 milions de litres al dia. Al laboratori corresponent, s’analitza
diàriament i en continu l’aigua servida pel Consorci.
Pel que fa a la distribució, aquesta està formada per una xarxa de més de 362 km de longitud, on
hi ha situades 22 estacions de bombament i 12 dipòsits de regulació, i es coordina i dirigeix des
de la nau central de control ubicada a Constantí.
Tal i com s’observa a la següent figura extreta del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, al municipi
de Sant Carles es disposa d’un dipòsit de regulació municipal.
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Figura 32

Xarxa de distribució d’aigua al Baix Ebre i Montsià

Font: Consorci d’Aigües de Tarragona, 2008

El sanejament de les aigües al municipi de Sant Carles es competència del Consell Comarcal del
Montsià que ha delegat l’explotació, mitjançant concurs tècnic administratiu, a l’empresa
Acciona.
Sant Carles de la Ràpita disposa d’una estació depuradora des de l’any 1994, ampliada al 2008,
que realitza un tractament biològic amb eliminació de nitrogen i amb tractament terciari. El
disseny de cabal equivalent és de 6.310 m3/dia i per una població de 28.921 habitants. En
aquests moments a la depuradora li arriba un cabal mitjà anual de 3.000 m3/dia.

3.5 AMBIENT ATMOSFÈRIC
3.5.1 QUALITAT DE L’AIRE
D’acord amb la normativa vigent tant europea com estatal (Directiva 96/62/CE, de 27 de
setembre, i el Reial decret 1073/2002 de 18 d’octubre sobre avaluació i gestió de la qualitat de
l’aire ambient) i davant la impossibilitat de mesurar les concentracions dels diferents
contaminants a tots els punts d’un territori, es procedeix a dividir el territori català en Zones de
Qualitat de l’Aire (ZQA). Per definir aquestes zones es tenen en compte que les característiques
del territori comprès en cada zona siguin similars en relació a la qualitat de l’aire, en relació a
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paràmetres com l’orografia, la climatologia, la densitat de població, el volum d’emissions
industrials i de transport. Sant Carles de la Ràpita es troba dins de la Zona de qualitat de l’aire 15,
que es correspon amb les Terres de l’Ebre.
Aquesta disposa de 13 punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), les quals engloben a 80 municipis i a una
població de 208.505 habitants.
La taula següent mostra els resultats dels mesuraments dels diferents contaminants a la ZQA
15 segons l’Informe del balanç de la qualitat de l’aire a Catalunya dels darrers 5 anys, del
Departament de Territori i Sostenibilitat. En ella es pot observar que la qualitat general de l’aire
en aquesta zona no presenta problemàtiques destacables, més enllà dels valors de l’ozó
troposfèric, els quals es situen per sobre dels valors objectiu pels anys 2013 i 2020. S’ha
d’apuntar que tal com es descriu en aquests mateixos informes, l’ozó és un contaminant
secundari que es forma per reaccions fotoquímiques d’altres compostos, principalment òxids de
nitrogen i compostos orgànics volàtils. Aquestes reaccions són molt complexes i depenen
fortament de les condicions ambientals, especialment la radiació solar i la temperatura. Per tant,
la seva concentració depèn d’aquests factors i tant la seva reducció com el seu pronòstic són
una tasca difícil.
.
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Taula 14 Síntesi de la valoració de la qualitat de l’aire segons paràmetres mesurats
ZQA 15,
Terres
de l’Ebre

Punts
de
mesura

Informe
2006
Informe
2007
Informe
2008
Informe
2009

Informe
2010

PARÀMETRES MESURATS
NOx i NO2

CO

H2S

O3

Benzè

8

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

3 superacions del
llindar d’informació a la
població

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

10

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Valors superiors als
valors objectiu per
l’any 2010 i pel 2020

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

10 superacions
diàries entre les
dues estacions
situades a Flix

Cap
problemàtica

9

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

12

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

3 superacions
del valor de
referència diari

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica
(també
en
partícules
<2,5)

3 superacions
del valor de
referència diari

Cap
problemàtica

13

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Cap
problemàtica

Valors superiors als
valors objectiu per
l’any 2010 i pel 2020
Valors superiors als
valors objectiu per
l’any 2013 en 2 dels 5
punts de mesurament
Valors superiors als
valors objectiu per
l’any 2013 en 4 dels 5
punts de mesurament
(Guiamets, Gandesa,
La Sènia, i Dedals a
Vandellòs)

PM <10

HCl

Metalls
pesants (Ni,
Cd, Pb i As)

SO2

Font: lavola, a partir del Balanç de Qualitat de l’Aire a Catalunya (2006-2010)
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3.5.2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
El soroll és una font de contaminació ambiental que, sobretot en zones urbanes, pot arribar a
pertorbar l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. L’Organització Mundial
per a la Salut (OMS) ha definit el soroll com un fenomen acústic que produeix una sensació
auditiva considerada desagradable, i que pot pertorbar l’estat de benestar de les persones i la
seva qualitat de vida.
El Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica de protecció contra la contaminació acústica obliga a
fer la zonificació acústica del territori en zones de sensibilitat acústica alta (territoris
requereixen una protecció alta contra el soroll), moderada (percepció mitjana del nivell del
soroll) i baixa (percepció elevada del nivell del soroll). En cadascuna d’aquestes zones
s’estableixen els valors límits d’immissió i els valors d’atenció a l’ambient exterior i també
estableix valors límit d’immissió a l’interior dels habitatges i equipaments. També es
contemplen: zones de soroll, zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i zona
acústica de règim especial (ZARE).
El municipi de Sant Carles de la Ràpita compta amb una ordenança municipal de sorolls i
vibracions (ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions de 12 de juny de 2007) i ha
elaborat el mapa de capacitat acústica que zonifica el municipi en funció de la sensibilitat.
Figura 33

Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Carles de la Ràpita

Font: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
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Taula 15. Mesura i avaluació del soroll produït per les activitats i el veïnatge a l’ambient exterior

Zona de sensibilitat. Ambient exterior

Nivell d’avaluació LA r en dB(A)
Període diürn Període nocturn

A, alta
B, moderada
C, baixa

60
65
70

50
55
60

Es considera període diürn l’inclòs en la franja de 8 a 21 h, i nocturn, de 21 a 8h.

3.5.3 CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA
La contaminació electromagnètica és la causada per la presència de radiacions del espectre
electromagnètic que poden causar riscs, danys o molèsties als essers vius. Segons la OMS s’ha
comprovat científicament que els camps relativament intensos produeixen efectes perjudicials
als éssers vius, de totes maneres, encara no és té coneixements dels efectes de les radiacions
de freqüència baixa.
La Comissió Internacional per a la Protecció de les Radiacions No Ionitzants (ICNIRP) ha
establert com a principi de protecció per a l'exposició a la radiació electromagnètica que, per a
freqüències d'entre 10 i 300 GHz, la densitat de potència podrà ser com a màxim de 61 V/m (10
W/m²). Per a telefonia mòbil en GSM 900 el nivell és de 41 V/m (4,5 W/m²). A Catalunya, aquest
principi de precaució estableix la restricció en 27 V/m (4 W/m²). Així ho regula el Decret
148/2001.
Amb això, a l’hora de fer les propostes del POUM caldrà tenir en compte que pel municipi de Sant
Carles de la Ràpita, concretament per les parts baixes de la Serra del Montsià, passa una línia
d’alta tensió de 110Kw.

3.5.4 CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn, determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les
característiques i especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser
admissible, ressaltant les àrees incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural o en àmbits
territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques
naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor
mínima.
El 19 de desembre del 2007 el DMAH va aprovar també el mapa de la protecció envers la
contaminació lluminosa de Catalunya (esmenada pels ajuntaments).
En el cas del terme de Sant Carles de la Ràpita el mapa cataloga els nuclis urbans i les zones
industrials com a Zones E3 (Protecció Moderada), les zones que pertanyen a espais PEIN o Xarxa
Natura 2000 com a Zona E1 (Protecció Màxima) i la resta del territori com a Zona E2 (Protecció
alta). Només resta classificat com a Zona E4 (Protecció menor) un petit tram d’un vial del nucli
de Sant Carles de la Ràpita.
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Figura 34

Contaminació lumínica al municipi de Sant Carles

Font: lavola a partir de bases de l’ICC i el DMAH
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3.6 GESTIÓ DELS MATERIALS I DELS RESIDUS
3.6.1 GENERACIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
Al municipi de Sant Carles la generació de residus totals ha crescut un 33,5% entre l’any 2000 i
l’any 2009 tot i que s’ha de tenir en compte que el creixement poblacional ha estat del 43,2%. Per
tant la generació de residus ha crescut per sota del creixement poblacional i la taxa de generació
de residus es situa, pel 2009, en 1,54 kg/hab/dia. S’ha de apuntar, però, que Sant Carles de la
Ràpita està per sobre de la mitjana comarcal de 1,45 kg/hab/dia.
La recollida selectiva ha anat incrementat en els últims anys fins arribar al 46,6% del total de
residus generats al 2009. Cal tenir en compte, però, que aquesta xifra es troba per sota de la
mitja comarcal que es trobava al 2009 al 50,69%.
Segons dades facilitades per l’Ajuntament i el Consorci per a la gestió dels residus municipals de
la comarca del Montsià, durant el període 2005-2009 es van generar un total de 35.242,31
tones de residus. D’aquestes el 68% es corresponien a la fracció rebuig i la resta a recollida
selectiva amb els següents percentatges de fraccions: 16,11% orgànica, 5,56% paper i cartró,
4,64% vidre i 5,58% envasos.
Figura 35

Bateria de contenidors soterrats al passeig marítim de Sant Carles

Font: lavola

Al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita hi ha una deixalleria que està gestionada pel
Consorci de Gestió de Residus municipals de la Comarca del Montsià.

3.6.2 RESIDUS INDUSTRIALS
Pel que fa als residus industrials, s’observa un increment de la generació de residus industrials
al municipi cap a l’any 2000 que sembla que tendeix a estabilitzar-se en els últims anys.
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Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, la major part dels residus industrials que es
generen al municipi són no especials, essent molt baixa la proporció dels residus especials que
es generen.
Atenent al grup de residus segons l’activitat industrial, la major part dels residus (gairebé el 70%)
que es generen provenen de l’agricultura, l’horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca,
així com residus provinents de la preparació i elaboració d’aliments. I pel que fa referència al
tractament, la major part (97,5%) són valoritzats externament.

3.7 MESURES D’ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ I L’EDIFICACIÓ
3.7.1 ENERGIES RENOVABLES
3.7.1.1 ENERGIA EÒLICA
Tal i com s’avançava al punt 2.2.2.2. el Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar el
Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, amb
l’objectiu d’establir els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i regular el procediment
d’autorització. Amb això, es va elaborar el Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a
Catalunya on figuraven les zones en què es divideix el territori als efectes de la implantació de
parcs eòlics: zona compatible amb la implantació de parcs eòlics, zona condicionada i zona
incompatible envers el patrimoni natural. Segons aquest mapa, al municipi de Sant Carles de la
Ràpita, es permetria la implantació d’energia eòlica a les parts baixes de la Serra del Montsià,
condicionat a la redacció d’un Estudi d’Impacte Ambiental. S’adjunta a la imatge adjunta la
delimitació d’aquestes zones al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
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Figura 36

Compatibilitat per la instal·lació de l’energia eòlica al municipi de Sant
Carles de la Ràpita

Font: lavola a partir de les bases del DTES
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D’altra banda, però, cal tenir en compte el Decret 147/2009, de 22 de setembre, que regula els
procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions
fotovoltaiques a Catalunya, que té per objecte establir els requisits per a la instal·lació de parcs
eòlics i definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir en
la instal·lació dels parcs eòlics, així com definir els procediments administratius d’autorització
d’instal·lació i d’execució dels parcs eòlics i de les instal·lacions fotovoltaiques, integrant els
diversos tràmits previstos a la normativa aplicable. En aquest decret es defineixen unes àrees
anomenades Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP), les quals es qualifiquen com a zones
compatibles i com a zones d’implantació condicionada amb aquesta activitat al Mapa
d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya i que,a més, reuneixen els següents
requisits:
a) Recurs eòlic suficient
b) Capacitat i punt d’evacuació de l’energia elèctrica produïda.
c) Viabilitat urbanística.
d) Viabilitat paisatgística.
e) Viabilitat ambiental.
Amb aquestes Zones de Desenvolupament Prioritari, aprovades pel Govern el passat juny de
2010, la instal·lació de parcs eòlics se circumscriurà a aquestes àrees per tal d’harmonitzar el
seu desenvolupament amb la preservació ambiental i paisatgística. Alhora, la posada en marxa
d’aquestes zones contribuirà al compliment de l’objectiu previst al Pla d’Energia 2006-2015, que
estableix una potència eòlica de 3.500 MW pel 2015.
Amb això, val a dir, que pel municipi de Sant Carles de la Ràpita, ni per la comarca del Montsià, no
es preveu cap Zona de Desenvolupament Prioritari

3.7.1.2 ENERGIA SOLAR
El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, ha reeditat l’any 2000 (amb dades del 1997),
l’Atles de radiació solar a Catalunya, que permet fer una primera aproximació de la radiació solar
a Catalunya per tal de poder desenvolupar tot el potencial de l’energia solar, basant-se en la
Xarxa Radiomètrica de Catalunya amb 83 estacions de mesurament pròpies. L’ICAEN treballa
actualment en l’Atles digital de radiació solar a Catalunya, que mitjançant les noves tecnologies
dels sistemes d’informació geogràfica determinarà la distribució de la radiació solar sobre el
territori català a partir de la interpolació de les estacions de mesurament existents, tenint en
compte les variacions de la radiació segons l’altitud i les obstruccions a la radiació solar
produïdes per la topografia. Segons el mapa d’irradiació global diària, Sant Carles de la Ràpita es
trobaria en una zona amb un interval mitjà al voltant dels 15 MJ/m2.
El municipi actualment no disposa d’ordenança solar. Tot i això, el Decret d’Ecoeficiència de la
Generalitat de Catalunya i el nou Codi Tècnic de l’Edificació d’àmbit estatal estableixen que tots
els edificis, tant públics com privats, hauran de disposar (entre altres mesures) de plaques
solars tèrmiques si la seva demanda diària d’aigua calenta sanitària (ACS) és superior o igual a
50 litres/dia a una temperatura de referència de 60 ºC.
Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Sant Carles, actualment l’edifici de Ports de la
Generalitat ubicat a l’Avinguda dels Alfacs- Avinguda Constitució, existeix una estació
fotovoltaica formada per 52 panells que ocupen una superfície d’uns 0,853 m2 i que generen una
producció anual d’uns 10.439 kWh a l’any.
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3.8 PAISATGE I PATRIMONI
En aquest apartat s’hi analitzen les característiques i qualitats del paisatge del territori de Sant
Carles de la Ràpita, així com els elements més destacats del patrimoni cultural, arquitectònic i
arqueològic municipal.

3.8.1 UNITATS PAISATGÍSTIQUES
Les Terres de l’Ebre disposen del Catàleg de Paisatge aprovat definitivament el passat 22 de
juliol de 2010 (EDICTE de 22 de juliol de 2010, sobre la Resolució d'aprovació definitiva del
Catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre).
Aquest document defineix 19 unitats de paisatge, de les quals, 3 disposen de parts de la seva
superfície al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita:
•

Paisatge Fluvial de l’Ebre (Unitat de paisatge 15)

•

Serres del Montsià i Godall (Unitat de paisatge 18)

•

Delta de l’Ebre (Unitat de paisatge 19)
Figura 37

Unitats de Paisatge presents a Sant Carles de la Ràpita

Font: Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre
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Figura 38

Vista general dels paisatges dominants a Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola

PAISATGE FLUVIAL DE L’EBRE
Figura 39

Canal de reg de la plana deltaica

Paisatge caracteritzat per les làmines
d’aigua del riu Ebre i els canals de reg,
així com per la gran quantitat d’usos que
alberga. Destaquen: el paisatge de les
terrasses fluvials i dels canals de rec; els
fragments de paisatges agrícoles ben
conservats i en plena producció; la
presència de nombrosos elements de
patrimoni cultural vinculats a l’aigua, així
com murs de pedra en sec, masos antics
i altres elements històrics; la presència
notable de zones humides; i la presència
de nuclis-camí, estructurats per lligallos
que són els autèntics camins ramaders.
Font: lavola
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Al municipi de Sant Carles de la Ràpita el paisatge fluvial de l’Ebre està lligat al canal de
navegació de Sant Carles, que discorre paral·lel a la TV-3408, i entorn més proper.
Es resumeixen a continuació els principals valors i riscos i impactes que es defineixen per a
aquesta unitat en el Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre:

VALORS PAISATGÍSTICS

Unitat de paisatge 15 -Paisatge Fluvial de l’Ebre

Valors
estètics

- Les formacions rocoses dels marjals a la vora de les terrasses fluvials
- El mosaic agrari i ambiental amb colors que varien estacionalment
- Les fileres d’arbres a l’entrada dels pobles
- Les torres de defensa
- Les construccions de pedra en sec
- La impremta urbanística de Carles III a Sant Carles de la Ràpita
- Els lligallos o antics camins ramaders

Valors
ecològics

- EIN Delta de l’Ebre
- EIN Serra de Montsià

Valors
històrics

- Torres d’origen andalusí o feudal ermites,
- Restes romanes
L’arquitectura tradicional dels masos que recorden un ús agrícola antic,
- Tota mena de patrimoni hidràulic com ponts, sínies
- Fàbriques i mines

Valors
simbòlics i
identitaris

- Torres de defensa
- Murs de pedra seca
- Infraestructures hidràuliques i les embarcacions per la navegació de l’Ebre
- el llaüt (o llagut), les pontones, les muletes o els passos de barca
- Proliferació de la urbanització, molts cops de manera dispersa i allunyada del nucli
urbà, al voltant d’algunes poblacions.

IMPACTES I RISCOS

Principals
impactes

Riscos

- L’autopista AP-7 com a cicatriu en el paisatge
- Les vores de la N-340 i les vores de la C-42, han estat ocupades per multitud
d’equipaments de la més diversa gamma que alguns casos han ocupat posicions que
causen un fort impacte visual.
- Construcció d’edificacions i d’infraestructures
- La previsió de noves infraestructures pot suposar un augment de la fragmentació
paisatgística d’aquest paisatge fluvial
-Tota la unitat presenta un risc d’inundació que fins ara s’ha vist disminuït per la
presència de les preses de Riba-roja i Mequinensa. Tot i això, el risc de trencament
d’una d’aquestes preses, tot i que remot, no es pot descartar.
- La salinització de les aigües del riu com a conseqüència de l’avançament de la falca
salina.
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SERRES DEL MONTSIÀ I GODALL
El Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre estableix els trets característics d’aquesta unitat
com:
•

Un paisatge molt divers caracteritzat per dues serres paral·leles a la costa amb una
fossa tectònica que les separa i amb nuclis urbans en ple creixement del seu parc
immobiliari i industrial

•

El paisatge de les serres, que és molt visible des de qualsevol part de la unitat.

•

El paisatge de la costa, constituït per una franja estreta que arriba fins a la N-340, i on
predominen les activitats turístiques i la construcció

•

El paisatge agrícola, on hi ha cítric i també hi ha el conreu tradicional de l’olivera i el del
cereal a les faldes de les serres.

•

És una unitat solcada per les principals vies de comunicació del corredor de la
Mediterrània (N- 340, AP-7 i el corredor ferroviari), que marca la divisòria entre la franja
litoral i l’interior.

Al municipi de Sant Carles aquesta unitat es troba lligada a la part del municipi que no es troba
inclosa al Delta de l’Ebre i més propera a la Serra del Montsià.
Figura 40

Vistes generals del paisatge associat a la Serra del Montsià

Font: lavola

Es resumeixen a continuació els principals valors i riscos i impactes que es defineixen per a
aquesta unitat en el Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre:
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VALORS PAISATGÍSTICS

Unitat de paisatge 18 -Serres del Montsià i Godall
Valors
estètics

- Conreu de l’olivera
- Ermites i els seus entorns
- Nucli de Sant Carles de la Ràpita

Valors
ecològics

- Serra de Montsià (PEIN)
- la geozona Montsià – Mata-redona, inclosa en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic
de Catalunya.

Valors
històrics

- Torres de defensa dels períodes andalusí i feudal
- Els castells
- L’església nova de Sant Carles de la Ràpita
- Restes arqueològiques del període iber
- Cal destacar també les construccions de pedra en sec. A les faldes de la serra de
Godall i del Montsià, destaquen per la gran quantitat de tipologies constructives
(barraques, cocons, marges, casetes,...)
- Els conreus d’olivera que s’estenen pels vessants, interior i marítim, de la serra del
Montsià.
- La serra del Montsià

Principals
impactes

- Les urbanitzacions són la principal incidència a que està sotmès el paisatge de Sant
Carles de la Ràpita.
- la serra de Montsià, al municipi de la Ràpita, hi ha una activitat extractiva de pedra
molt impactant.

Riscos

- L’abandonament dels usos agrícoles sobretot en parcel·les ubicades a les serres de
Godall i Montsià, porta associat no només un augment del risc d’incendi sinó també
altres riscos com la degradació d’elements configuratius del paisatge, com són els
masos, marges i la resta de construccions de pedra en sec
- Risc d’erosió del sòl

IMPACTES I RISCOS

Valors
simbòlics i
identitaris

DELTA DE L’EBRE.
El Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre estableix els trets característics d’aquesta unitat
com un:
•

Paisatge amb elevats valors caracteritzat pel seu relleu pla, on hi conflueixen medi
natural i medi humà harmònicament.

•

Amb valors naturals indiscutibles, més d’un 40% de la superfície està inclosa en alguna
figura de protecció.

•

El caràcter agrícola dominat pels conreus d’arròs, que ocupen bona part de la unitat.

•

L’espai on l’activitat agrícola no es dóna coincideix amb les llacunes i amb les zones
naturals on s’hi desenvolupa la vegetació potencial de la zona. També són els llocs més
tranquils del Delta, fet que afavoreix la nidificació i cria de moltes espècies d’ocells.

•

Paisatge traçat per tota una sèrie d’elements lineals (xarxa de reg i xarxa de camins).
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•

Les feines agrícoles, i el procés vegetatiu de l’arròs, són els agents que confereixen les
llums i els colors tant diversos que caracteritzen les imatges del Delta al llarg de l’any.

•

L’arquitectura dels masos i altres construccions disseminades lligades al conreu de
l’arròs.

Es resumeixen a continuació els principals valors i riscos i impactes que es defineixen per a
aquesta unitat en el Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre:

Valors
estètics

- Model agrícola basat en l’arròs.
- Cromacitat que presenta el Delta al llarg de l’any
- Un gran nombre d’espais naturals en bon estat de conservació
- Les grans platges
- El Far de la Banya

Valors
ecològics

- la unitat Delta de l’Ebre té un elevat valor ecològic en la seva totalitat.
- les zones humides que formen part del PEIN i estan protegides com ENPE
- L’espai de l’Encanyissada
- Les antigues salines de Sant Antoni
- Els Erms de Casablanca
- La punta de la Banya
- Platges de formació sedimentària on són presents extenses platges, cordons
sorrencs i formacions dunars, sotmesos a una intensa dinàmica marina i eòlica

Valors
històrics

- Les activitats tradicionals com l’extracció de sal i sosa, la pesca, la caça i la
ramaderia.
- El conreu de l’arròs i la xarxa de regadiu que l’estructura, és l’element amb major
valor històric.

Valors
simbòlics i
identitaris

- El riu Ebre
- El conreu d’arròs i la seva xarxa hidràulica

Principals
impactes

- Creixement desvinculat dels nuclis urbans
- Creixement d’edificis en alçada
- Increment de falsos magatzems agrícoles utilitzats com habitatges
- L’elevat nombre de línies de baixa i mitja tensió que travessen el Delta en totes
direccions donant una sensació de desordre.
- Les infraestructures abandonades (hivernacles, granges...), les parcel·les vallades
sense cap criteri paisatgístic, i les andròmines abandonades a qualsevol lloc

Riscos

- Subsidència de la plana deltaica i erosió del litoral
- Abandonament del cultiu d’arròs
- L’ús de fertilitzants al cultiu de l’arròs pot provocar eutrofització i anòxia i afectar,
principalment, a les llacunes litorals i a les badies Deltaiques.
- L’augment de la cunya salina, però el risc més elevat és la seva permanència
- L’augment del nivell relatiu del mar, degut per, una banda, al canvi climàtic i, per una
altra, a la subsidència, pot causar l’enfonsament del Delta
- Pel que respecta als parcs fotovoltaics, hi ha el risc, encara que molt llunyà, que es
donin permisos per produir energia solar en sòl actualment ocupat per arrossars

IMPACTES I RISCOS

VALORS PAISATGÍSTICS

Unitat de paisatge 19 -Delta de l’Ebre
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Figura 41
Vista
general del paisatge del
Delta de l’Ebre

Al municipi de Sant Carles de la Ràpita
el paisatge del Delta de l’Ebre està lligat
a la zona de la plana deltaica que forma
part
del
municipi,
formada
principalment per arrossars, llacunes,
la zona de la barra del trabucador i la
Punta de la Banya.

Font: lavola

3.8.2 ANÀLISI DE VISIBILITATS
L’anàlisi de les visibilitats del municipi de Sant Carles de la Ràpita mostra quines zones del terme
municipal són les més visibles (que es poden observar des d’una major superfície del territori).
Segons aquest anàlisi, i tal com s’observa a la següent figura, la zona més visible de Sant Carles
de la Ràpita és la plana deltaica i la zona interior de transició amb la Serra del Montsià. La major
part de les zones menys visible es localitzen a la Serra del Montsià.
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Figura 42

Visibilitats generals del municipi de Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola
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Si l’anàlisi de visibilitats es du a terme des de la línia de costa, és a dir, què podrà veure un
observador situat a la badia (línia taronja), s’obté novament que gairebé tot el municipi és visible
des de la línia de costa (es marquen amb rosa les zones visibles):
Figura 43

Visibilitats des de la línia de costa

Font: lavola
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D’altra banda, de l’anàlisi de visibilitats des d’un dels miradors del municipi i del Delta, la
Foradada (representat amb un punt), s’obté que les zones visibles són les més planeres,
coincidint amb la plana deltaica i el nucli urbà de Sant Carles:
Figura 44

Visibilitats des de la Foradada

Font: lavola
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Amb això, a l’hora de fer les propostes del POUM caldrà tenir en compte l’elevada fragilitat
paisatgística del municipi, caracteritzada per una àmplia conca visual, que fa que qualsevol
actuació sigui molt visible des de qualsevol punt del municipi. D’aquí rau la importància de que
qualsevol actuació que es dugui a terme incorpori criteris d’integració paisatgística amb
l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el paisatge.

3.8.3 IMPACTES PAISATGÍSTICS
Tal i com s’avançava al punt anterior, el fet que Sant Carles de la Ràpita sigui un municipi
costaner i gairebé sense desnivells en bona part del seu territori, fa que qualsevol actuació que
no tingui en compte la incorporació de criteris de integració paisatgística suposi un impacte
sobre el paisatge de Sant Carles.
Amb això, cal destacar els impactes paisatgístics que es deriven de:
•
•
•
•
•

Algunes construccions i instal·lacions molt visibles ubicades a la plana deltaica
Els polígons industrials situats en zones lleugerament elevades del municipi més visibles
Activitats i edificacions situades al voltant de la N-340
Alguns edificis de recent construcció presenten una desproporció d’escala, especialment
pel que fa a la seva volumetria i alçada, en relació a la resta del nucli
Activitats extractives abandonades amb un baix grau d’autorecuperació
Figura 45 Vista general des de la plana de l’horta vella

Font: lavola
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Figura 46 Vista des de la plana deltaica amb el nucli de Sant Carles i els polígons industrials al fons

Font: lavola

3.8.4 ELEMENTS PATRIMONIALS D’ESPECIAL INTERÈS
A banda dels elements integrats en el l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Veure l’Annex informatiu IV: Inventari de
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic i Inventari de Patrimoni Arquitectònic), aquí es destaquen
alguns elements patrimonials que es consideren d’especial interès pel seu paper en l’agricultura
i en el paisatge de secà les Terres de l’Ebre, en general, i de Sant Carles de la Ràpita, en particular.
Es descriuen breument a continuació les construccions rurals de secà inventariades al municipi,
així com alguns elements associats a l’activitat agrícola:
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CONSTRUCCIONS I ELEMENTS LLIGATS A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA TRADICIONAL
Figura 47 Marge de pedra seca present al municipi de Sant Carles

L’ús del territori per l’activitat
agrícola al municipi ha estat
regulada, des de temps ancestrals,
per les accions antròpiques.
L’agricultura, en gran mesura, ha
conformat el paisatge de les
margenades i construccions de
pedra seca que es poden trobar
gairebé a la totalitat del territori de
les Terres de l’Ebre.
Amb el retrocés de l’activitat
agrícola i ramadera aquestes
construccions de pedra seca s’han
anat abandonant i degradant.
Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

No obstant, són molts els marges de pedra seca presents al municipi que, amb diferents estats
de conservació, encara es conserven avui dia al municipi i configuren el paisatge agrícola de
secà.
L’inventari de les construccions de pedra en sec del Montsià ha inventariat aquells marges que
destaquen per la seva forma, alçada, aparell o perquè formen part d’algun conjunt interessant.
Concretament, s’inventarien dos marges en bon estat de conservació al municipi de Sant Carles.
Figura 48 Barraca present al municipi de Sant Carles de la Ràpita

Alhora, lligades a les activitats
agrícoles,
hi
ha
algunes
construccions rurals de secà en
bon estat de conservació.
Concretament, segons l’inventari de
les construccions de pedra en sec,
al municipi de Sant Carles de la
Ràpita hi ha un total de 5
construccions que es mantenen en
bon estat de conservació,
concretament 2 amagatalls, 1 cocó3
i 2 barraques.

Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

3

Cocó: cavitat arran de terra per desar-hi el càntir i mantenir-ne fresca l’aigua
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Cal destacar que el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre identifica 4 paisatges d’atenció
especial (PAE)4 un dels quals és el paisatge de la pedra en sec.
A més, a banda de l’interès cultural i paisatgístic d’aquestes construccions, cal destacar, des del
punt de vista ambiental, la importància d’aquests espais com a nínxols ecològics de gran
singularitat. En aquestes construccions de pedra seca es poden distingir tres espais: la part
exterior de la pedra, pels líquens i les molses; l’espai de terra que es forma entre les pedres, per
les espècies vegetals; i l’interior del marge, per la fauna.
Figura 49 Sínia present al municipi de Sant Carles de la Ràpita

Finalment, esmentar l’existència
d’algunes construccions lligades a
l’activitat agrícola tradicional de
regadiu que encara es mantenen al
municipi, com sínies en diferents
estats de conservació, algunes de
les quals s’integren dins de
l’estructura urbana.
Aquestes obres, així com els canals
i les sèquies, van permetre
l’expansió de l’agricultura i la
transformació en regadiu de camps
de secà.
Font: lavola

S’ubiquen a continuació les construccions rurals de pedra en sec presents al municipi:

4

PAE: porcions de territori que presenten una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d’un punt de vista
paisatgístic i que, per tant, necessiten estratègies, criteris i accions específiques per poder ser protegits, gestionats i ordenats
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Figura 50

Construccions de pedra en sec presents al municipi de Sant Carles de la
Ràpita

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del CODE
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A més dels elements citats, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Serra
del Montsià, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya en data 06 de març de 2000,
descriu fonts, cocons, basses i pous (annex 3) presents al municipi:
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•

Bassa de l’Ortís.

•

Cisterna del Niño.

•

Cocó de Samuel.

•

Cocó de Golçalo.

•

Bassa de Pere-Vicent.

•

Pantano de la Ferradura i Pantano dels Coloms.

•

Clot de Tarrany

•

Font de Tarrany

•

Font del Margalló.

•

Cocó de Minguila

•

Cocó de Victorio

•

Cocó de Mamadits o Cocó de Marian.

•

Bassa de la Gossera.

•

Pou de Mata-Redona

•

Font de Burgà

•

Font del Llop.

•

La/es Fontanella/es.
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3.9 DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL PLA
MUNICIPI COSTANER I MOLT PLANER, CUSTODIAT PER LA SERRA DEL MONTSIÀ
Amb una elevada longitud de costa, el municipi de Sant Carles de la Ràpita es caracteritza per
una orografia majoritàriament planera, amb relleus molt suaus que esdevenen abruptes amb la
Serra del Montsià.
La superfície municipal (53,7 km2) queda dividida gairebé a parts iguals entre l’àrea pròpiament
deltaica (la península de la Banya i l’istme del Trabucador), i l’espai comprès entre els municipis
d’Amposta (al nord i a l’est) i Alcanar, Freginals i Ulldecona (a l’est) i les elevacions de la Serra del
Montsià a Ponent.
CLARA ZONIFICACIÓ DELS USOS DEL SÒL I ELS HÀBITATS EN FUNCIÓ DEL SEU CARÀCTER NATURAL O
ANTRÒPIC
Tenint en compte l’orografia i l’estructura del municipi es poden diferenciar clarament dues
tipologies d’ús del sòl i hàbitats: la part del municipi que es correspon amb la Punta de la Banya i
la barra del Trabucador, lligada a ambients naturals, molts d’ells amb un valor ecològic
destacable; i la part del municipi més terrestre, amb usos del sòl i hàbitats més antropitzats
lligats a les zones urbanes i els conreus.
Alhora, a la zona més antropitzada també s’observa una clara zonificació pel que fa a la tipologia
de conreu predominant l’arròs a la zona deltaica, i els conreus de seca a la zona més interior.
LA SUPERFÍCIE OCUPADA PER ESPAIS PROTEGITS ÉS ELEVADA I LES FIGURES DE PROTECCIÓ
DIVERSES
Sant Carles de la Ràpita es caracteritza per presentar una elevada superfície d’espais protegits,
concretament el 76,4% de la superfície municipal està protegida, a banda de bona part del front
marí també protegit. Són dos els espais protegits del municipi, clarament diferenciats entre ells:
la Serra del Montsià i el Delta de l’Ebre.
De les 3.983,15 hectàrees del terme incloses en els espais protegits pel PEIN, del Delta de l’Ebre
i la Serra del Montsià, aproximadament el 70% són Parc Natural. Alhora, ambdós espais PEIN
estan dins de la Xarxa Natura 2000.
DESTACAT PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
A banda dels espais protegits del municipi, n’hi ha d’altres que tot i que no es troben sota cap
figura de protecció jurídica presenten valors naturals remarcables de cara a la seva protecció i
que es considera que han de rebre una tractament especial. Concretament són les zones
humides de l’inventari, els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), les àrees d’interès faunístic i
florístic, els sòls de protecció especial del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, els forests
inclosos al Catàleg d’Utilitat Pública (CUP), un espai d’interès geològic, les oliveres monumentals
i singulars i les pinedes relictuals que queden al litoral de Sant Carles.
A banda destaquen alguns elements patrimonials que es consideren d’especial interès pel seu
paper en l’agricultura i en el paisatge de secà les Terres de l’Ebre, en general, i de Sant Carles de
la Ràpita, en particular. Són les construccions rurals de secà inventariades al municipi (marges
de pedra seca, sínies, barraques..) així com alguns elements associats a l’activitat agrícola:
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IMPORTÀNCIA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA TERRA-MAR, COMPROMESA ALHORA PER LA
PRESÈNCIA D’INFRAESTRUCTURES PARAL·LELES A LA COSTA
De l’anàlisi de la connectivitat ecològica a nivell de les Terres de l’Ebre se’n desprèn que, tenint
en compte la presència d’espais protegits i les dinàmiques del territori, els principals fluxos
ecològics en sentit terra-mar tenen lloc per tres zones principalment: a través del riu Ebre, pel
nord a través de la Serra de Cardó-Boix, i pel sud a través de la Serra del Montsià.
Aquest fet posa de manifest el paper que juga el municipi de Sant Carles de la Ràpita en la
connectivitat ecològica a nivell territorial donat que és una de les zones que permet encara els
fluxos ecològics. Concretament, la compacitat del nucli urbà de Sant Carles, així com l’elevada
superfície de sòl no urbanitzable ocupada per conreus, sense excessives influències
antròpiques, permet connectar el Delta de l’Ebre amb la Serra del Montsià i d’aquí cap a l’interior.
La gran xarxa de barrancs, torrents i regs conformen una malla de corredors ecològics que
també juguen un paper clau per la connectivitat.
No obstant, aquests fluxos ecològics es poden veure compromesos per la presència d’elements
fragmentadors (principalment les vies de comunicació i polígons industrials) que dificulten
aquesta connectivitat i actuen com a barreres.
PAISATGE ÚNIC I FRÀGIL
Les característiques territorials i la ubicació del municipi de Sant Carles de la Ràpita deriven en
un paisatge sigui únic i, alhora, molt fràgil. El fet que sigui un paisatge únic és fruit de que el
municipi costaner té part del seu territori abocat al delta i part formant part d’aquest espai. Això,
sumat a la presència de la Serra del Montsià al límit oest del terme, fa que sigui un autèntic
mirador i presenti una conca visual molt àmplia.
Aquestes característiques, de retruc, fan que el paisatge sigui molt fràgil pel fet que qualsevol
actuació sigui molt visible des de qualsevol punt del municipi. D’aquí rau la importància de que
qualsevol actuació que es dugui a terme incorpori criteris d’integració paisatgística amb
l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre el paisatge.
BONA PART DEL MUNICIPI ÉS INUNDABLE AMB PERÍODES DE RETORN DE 100 I 500 ANYS
Segons la Planificació dels Espais Fluvials del riu Ebre bona part del municipi de Sant Carles és
inundable per un període de retorn de 100 i 500 anys. Concretament, els límits de les zones
inundables coincideixen gairebé en la seva totalitat i ocupen 1.059,6 i 1.231,2 hectàrees pel
període de 100 i 500 anys respectivament.
Amb això, caldrà tenir en compte quines són aquestes zones de risc a l’hora de fer les propostes
del POUM, així com estudiar els sectors del planejament vigent que s’ubiquen en zona inundable i
les directrius que s’estableixen a l’article 6 del Decret 305/2006 de preservació front al risc
d’inundació als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament que estableix l’article 9.2 de
la Llei d’Urbanisme.
VULNERABILITAT DE LA ZONA DELTAICA PER LA REGRESSIÓ I LA SUBSIDÈNCIA
Caldrà tenir en compte el risc geològic de regressió i subsidència del Delta de l’Ebre que,
producte de diverses causes naturals i antròpiques, fa que la zona del delta sigui considerada
una de les àrees més vulnerables del nostre país als efectes de l'escalfament global. Un estudi
encarregat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge proposa mesures d'adaptació i
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prevenció al canvi climàtic per al cas particular del delta i conclou que la pràctica totalitat del
delta de l'Ebre es pot preservar en els propers 100 anys aplicant mesures adequades
d'adaptació al canvi climàtic.
Al municipi de Sant Carles aquest fenomen afecta principalment a la zona de la Barra del
Trabucador i la Punta de la Banya que són les que es troben en contacte directe amb el mar obert
i que, segons el mapa de vulnerabilitat del medi natural del Delta de l’Ebre tenen sensibilitat
ambiental alta i molt alta. També cal destacar la vulnerabilitat alta i molt alta a la llacuna de
l’Encanyissada i els seus entorns.
Amb això, alguns dels sectors previstos pel planejament vigent hauran de ser revisats en relació
a la vulnerabilitat del medi natural.
PRESSIONS EXTERNES AFECTEN LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I DE LA BADIA
Les aigües subterrànies del municipi es troben afectades per algunes pressions que, des de
diversos orígens, afecten a l’estat químic de les aigües subterrànies. Cal destacar una pressió
elevada derivada de l’agricultura intensiva que afecta a l’estat químic de l’aqüífer del Delta de
l’Ebre, així com a les aigües costaneres de la badia de la Punta de la Banya.
Tot i la creixement conscienciació per part dels agricultors dels valors ambientals del Delta i
l’augment de les bones pràctiques agroambientals, l’ús de fertilitzants al cultiu de l’arròs pot
provocar l’eutrofització de les aigües de les llacunes litorals i les badies deltaiques.
Aquestes pressions, sumades a la manca de regeneració de les aigües de la badia fa que la
qualitat de les aigües marines, en determinades zones i períodes, sigui millorable.
MOBILITAT CARACTERITZADA PER L’ELEVAT ÚS DEL VEHICLE PRIVAT
A Sant Carles de la Ràpita, es realitzen uns 7.053 desplaçaments diaris per raó d’estudis o de
treball, dels quals el 63,7% són interns i la resta de connexió amb altres municipis. Entre els
desplaçaments de connexió, la mobilitat generada cap a altres municipis té més pes que la
mobilitat atreta, amb un 29,1% i un 7,2% respectivament.
El repartiment modal dels desplaçaments varia notablement segons si es tracta de
desplaçaments interns o de connexió. Tot i això, s’observa la importància en l’ús del vehicle
privat en els desplaçaments interns (més del 60% de quota) i l’ús predominant del vehicle privat
en els desplaçaments de connexió, especialment amb els desplaçaments atrets. També resulta
important el percentatge d’ús del transport col·lectiu en els desplaçaments generats, molt
vinculat al transport escolar.
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3.9.1 SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL TERRITORI
La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que
permeten un major nivell d’acolliment dels nous usos previstos. Es realitza a partir de
l’associació dels nivells de sensibilitat o acollida prèviament analitzats per als diferents
aspectes del medi considerats en aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental.
L’elaboració d’aquest mapa per tot l’àmbit d’estudi s’ha realitzat en base als criteris proposats
per l’òrgan ambiental i que es tradueixen en les següents categories de sensibilitat:
•

Sensibilitat baixa: no s’aprecien elements especialment significatius que poguessin fer
no recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les àrees on s’haurien
de situar preferentment els elements més impactants.

•

Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir
estrictament la seva transformació, fan recomanable l’adopció de determinades
mesures preventives o correctores.

•

Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa
respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de
transformació o, en cas de que això no fos possible, prendre mesures preventives,
correctores o compensatòries significatives.

•

Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que
desaconsellen totalment la seva transformació o directament queden excloses del
procés urbanitzador per determinacions legals o de risc.

Per a la definició d’aquestes àrees es pot assignar un atribut de sensibilitat a cada aspecte del
medi considerat, de manera que en cas de superposició, sempre s’assigna a aquella àrea el grau
de sensibilitat més alt.
La sensibilitat d’un àmbit s’ha de considerar molt alta si s’hi dóna algun dels següents supòsits:
• Espais del Parc Natural, PEIN, la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits legalment.
• Les zones humides i la geozona Montsià - Mata Redona.
• Sòls de protecció especial del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.
• Unitats del PDUSC C-PEIN.
• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari.
• Zona de servitud de cursos fluvials del municipi (5m).
• Espais inundables per períodes de retorn inferiors o iguals a 100 anys.
• Zones amb pendents superiors al 20%.
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La sensibilitat alta s’han de considerar quan, com a mínim, s’hi donen un d’aquests atributs:
• Risc d’inundació geomorfològic / Espais inundables per períodes de retorn de 500 anys.
• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter no prioritari.
• Unitats del PDUSC C1, C2 i C3.
• Zona policia rieres i torrents (100m).
• Altres espais d’interès natural (forest del CUP i les àrees d’Interès Faunístic i Florístic).
• Espais clau per la connectivitat ecològica.
Pel que fa a les zones de sensibilitat ambiental moderada, s’han de considerar així aquelles
zones en que s’hi dóna almenys una de les següents situacions:
• Façana costanera i zones d’especial visibilitat i impacte paisatgístic (per exemple les
zones industrials).
• Zones més visibles i més sensibles des del punt de vista paisatgístic: plana deltaica.
• Presència de preexistències i elements de cert interès natural i cultural tals com: oliveres
mil·lenàries, construccions i elements lligats a l’activitat agrícola tradicional, fonts i
pinedes relictuals litorals.
Les zones no inclosos en cap de les categories de sensibilitat ambiental anteriors s’han
classificat com a de sensibilitat baixa.
En base a aquesta categorització es mostra a continuació el mapa de sensibilitat ambiental del
municipi de Sant Carles de la Ràpita:
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Figura 51

Mapa de Sensibilitat Ambiental del municipi de Sant Carles de la Ràpita

Font: lavola
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4

OBJECTIUS I PROPÒSITS AMBIENTALS DEL PLA

Donat que un dels pilars de l’avaluació ambiental del Pla seran els objectius i criteris ambientals
establerts, a continuació es descriuen, en primer lloc, els objectius de protecció ambiental fixats
en l'àmbit internacional, nacional, autonòmic o local que tinguin relació amb el POUM; i, en segon
lloc, els criteris i els objectius ambientals proposats per a elaborar aquest POUM, els quals es
deriven de l’anàlisi dels apartats precedents d’aquest ISA.

4.1 OBJECTIUS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREDETERMINATS
En aquest apartat es recullen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla que
es deriven de:
•

Objectius generals en matèria de desenvolupament sostenible:
o VI Programa de medi ambient de la Unió Europea
o Estratègia europea de desenvolupament sostenible
o Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible
o Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
o Pacte Nacional per les Infraestructures

•

Obligacions en matèria de biodiversitat
o Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat
o Conveni de Rio sobre la diversitat biològica
o Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística
o Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat
o Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat
o Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat
biològica
o Obligacions en matèria de connectivitat ecològica

•

Obligacions en matèria d’aigua
o Directiva 2000/60/CE
o Directiva Marc de l'Aigua

•

Obligacions en matèria de sòl
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o Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè
Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: Estratègia temàtica per a
la protecció del sòl
•

Obligacions en matèria de canvi climàtic
o Conveni marc de les Nacions Unides
o Protocol de Kyoto
o Directiva 2003/87/CE per la quals’estableix un règim per al comerç de drets
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
o l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic. Estrategia Europa 2020
o Ratificació Espanyola del Protocol de Kyoto
o Estrategia espanyola sobre el canvi climàtic 2007-2012-2020
o Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
o Estratègia catalana sobre el canvi climàtic
o Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012
o l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

•

Obligacions en matèria de paisatge
o Conveni europeu del paisatge
o llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge

•

Obligacions en matèria de Mobilitat sostenible
o Llibre Blanc de la Comissió Europea
o l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible
o Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT)
o Llei 9/2003, de la mobilitat
o Directrius nacionals de mobilitat
o Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya

Així mateix, es consideren les directrius i obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses
les establertes per plans de rang superior ja analitzats en l’apartat de “Relació amb altres plans i
programes” d’aquest document.
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A mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb els quals
haurà de ser coherent el Pla, d’acord són els següents:
•

Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte

•

Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a
l’aigua i l’energia

•

Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja
degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera

•

Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies

•

Protegir i gestionar adequadament el paisatge

•

Avançar cap a un model de mobilitat sostenible, basat en la priorització dels vianats, la
bicicleta, el transport públic i la intermodalitat

A banda d’aquests objectius ambientals d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari,
estatal i autonòmic, es recullen a continuació aquells objectius ambientals més concrets que
venen definits, a nivell territorial i local, pel municipi de Sant Carles de la Ràpita. Són els objectius
que es deriven del catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, de l’Agenda 21 del municipi i del
Pla de Mobilitat Urbana:

OBJECTIUS DEL CATÀLEG DE PAISATGE DE LES TERRES DE L’EBRE
El catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre estableix 15 objectius de qualitat paisatgística per
tal de tenir en compte en l’elaboració en el desenvolupament territorial i urbanístic. Tal com
s’estableix en la Llei del paisatge, les recomanacions i les propostes dels objectius de qualitat
paisatgística, que per elles mateixes no tenen caràcter normatiu, han estat incorporades en les
directrius del paisatge previstes en el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (art. 12, Llei
8/2005) aprovat definitivament el 27 de juliol de 2010. Es llisten a continuació els 15 objectius
de caràcter genèric del catàleg:
Els objectius específics en matèria de paisatge pel municipi de Sant Carles de la Ràpita s’han
tingut en compte a l’hora de plantejar els objectius ambientals del Pla (apartat 4.2).
Els objectius paisatgístics del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre es constitueixen en 15
objectius:
1. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la singularitat
dels nuclis, amb perímetres nítids, dimensionament d’acord amb les necessitats reals i
que no comprometi el caràcter agrari dels espais circumdants.
2.

Unes urbanitzacions endreçades i dotades d’elements de qualitat paisatgística.
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3. Uns paisatges litorals gestionats integralment, amb unes intervencions adreçades a
dotar-los de qualitat i de noves identitats, a la vegada que se’n millori l’accessibilitat per
al gaudi i l’ús social amb respecte vers els valors naturals i estètics que contenen.
4. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, i que compaginin
l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
5. Uns assentaments disseminats amb unes construccions aïllades (masos, magatzems
agrícoles, granges, coberts d’eines, etc.) vinculats a la viabilitat de les explotacions
agràries.
6. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, conduccions de gas i
d’electricitat, etc.) integrades paisatgísticament i que no malmetin la continuïtat
paisatgística i social del territori.
7. Uns espais periurbans que aportin nous elements d’interès al paisatge, i amb uns
accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament.
8. Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia,
de tractament o abocament de residus, etc.) ubicades en zones visuals no preferents o
notòries i dissenyades (o redissenyades) tot tenint en compte la integració amb
l’entorn de les façanes que confronten amb el sòl no urbanitzable o amb la xarxa viària.
9. Uns paisatges de les infraestructures energètiques conformats per instal·lacions
eòliques i solars fotovoltaiques planificades amb visió de conjunt a escala regional i
disposades en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors.
10. Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris de les
Terres de l’Ebre.
11. Una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les panoràmiques
més rellevants i permetin interactuar amb la diversitat i els matisos dels diferents
paisatges de les Terres de l’Ebre.
12. Uns paisatges dels entorns urbans i naturals de l’Ebre, de la resta de rius ebrencs i del
conjunt de barrancs, que en conservin els valors i siguin accessibles per a activitats de
gaudi respectuós.
13. Un paisatge del delta de l’Ebre vinculat a la conservació, gestió i revalorització del
conreu de l’arròs, de la xarxa de camins, canals i recs, i del patrimoni arquitectònic, com
també d’altres valors naturals, històrics, estètics i simbòlics que aquest espai conté.
14. Un paisatge conformat per la pedra seca i per mosaics agroforestals i agraris, productiu
i conservat com a referent estètic i identitari de les Terres de l’Ebre.
15. Una arquitectura vinculada als paisatges de secà i de regadiu tradicional, a les
construccions defensives i a les edificacions religioses, que els doti d’un contingut i
significació territorial i paisatgística.
OBJECTIUS DE L’AGENDA 21 DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
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Caldrà a més que el Pla tingui en compte els objectius de protecció mediambiental fixats a
l'àmbit local, concretament els objectius ambientals que es plantegen des de l’Agenda 21 que
tinguin relació amb el pla:
•

Assegurar i potenciar el valor natural del territori rapitenc mitjançant polítiques tant de
conservació com de desenvolupament i potenciació del medi natural rapitenc

•

Ordenar el territori de manera que afavoreixi el desenvolupament sostenible.

•

Conciliació, adaptació i millora de les activitats econòmiques amb el seu entorn, i
d’acord amb la qualitat de vida dels rapitencs.

•

Gestionar amb criteris de sostenibilitat els vectors ambientals en relació a la millora de
la gestió dels residus i la de la qualitat de l’aigua, de l’aire, les energies renovables, i el
sòl.

•

Potenciar la implicació de la població per tal que aquesta sigui activa, solidària,
corresponsable i amb una millor qualitat de vida

•

Aplicar els principis del desenvolupament sostenible en tots els aspectes de l’activitat
municipal

OBJECTIUS DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
El Pla de Mobilitat Urbana del municipi estableix que una política de mobilitat urbana ha de
considerar tots els aspectes que puguin arribar a influir en la millora de la qualitat dels
desplaçaments. Amb això, incorpora els següents objectius generals:
•

Necessitat d’un canvi de la cultura viària

•

Mantenir la velocitat de recorregut fent-la més segura

•

Millorar la informació i la senyalització de la via pública

•

Augment de la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants

•

Establir una política d’estacionament clara
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4.2 OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA
D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible,
s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el POUM.

4.2.1 OBJECTIUS GENERALS PER A UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
SOSTENIBLE
La Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible com:
“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar
les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació
i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment
eficient.
L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb
l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.”
D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible
són:
A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús,
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals
existents.
A-1
Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa a la
funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del
sector i el seu entorn.
A-2
Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.
A-3
Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.
A-4
Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient.
B. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne
la disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment
eficient.
B-1
B-2
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B-3
Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en
l’espai urbà.
B-4
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
B-5
Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i
el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants.
C-1
Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies
edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic.
C-2
Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no
renovables
C-3
Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants.
D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i
electromagnètica.
D-1
Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació.
D-2
Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i
evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els
organismes vius.
D-3
Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el
paisatge.
E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas,
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el
medi ambient en general.
E-1
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la
reutilització i la recollida selectiva dels residus.
E-2
Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
E-3
Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la
reutilització i el reciclatge.
F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL. considerar la biodiversitat
urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.
F-1
Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema
d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana,
físicament continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors.
F-2
Fomentar la naturalització de l’espai urbà.
G. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la
qualitat.
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4.2.2 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS PEL POUM
A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi anterior
dels aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit
internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació
ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el Pla
hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental.
MODEL TERRITORIAL I D’OCUPACIÓ DEL SÒL
OBJECTIU 1: - EVITAR LA URBANITZACIÓ EXTENSIVA TOT GARANTINT EL CREIXEMENT COMPACTE,
I MINIMITZANT I RACIONALITZANT EL CONSUM DE SÒL
1.1. L’ordenació haurà d’evitar els models urbans dispersos mitjançant el foment d’estructures
urbanes denses, compactes i complexes i integrades amb el nucli existent, les quals
requereixen menors necessitats de transport i de consum energètic. S’hauràn d’apostar per
tipologies urbanístiques i arquitectòniques que consumeixin poc sòl i ho facin de manera
eficient.
1.2. S’hauran d’evitar les expansions innecessàries del nucli urbà i fomentar l’optimització
funcional, el reciclatge del teixit urbà existent i la recuperació dels espais intersticials.
1.3. Així mateix, s’haurà de minimitzar la creació d’oferta de segona residència extensiva i, en
general, de models turístics basats en el consum de sòl.
OBJECTIU 2: GARANTIR LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS PER ATENDRE ALS NOUS REQUERIMENTS
D’ABASTAMENT
2.1. S’haurà de condicionar el desenvolupament urbanístic, nous creixements i renovacions
urbanes previstes, no tan sols a l’existència de les infraestrucures necessàries per atendre
les necessitats d’abastament que es generin, sinó també a disposar d’una garantia prèvia
de l’abastament que n’asseguri l’existència del recurs.
ESPAIS NATURALS I D’INTERÈS AMBIENTAL
OBJECTIU 3: PRESERVAR ELS ESPAIS D’INTERÈS AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL MUNICIPI
3.1. Tenir en compte i conservar aquells espais o elements d’interès ambiental i patrimonial del
municipi que no es troben sota cap figura de protecció, especialment: la geozona Mata
Redona-Montsià, els hàbitats d’interès comunitari, les oliveres mil·lenàries, les
construccions i elements lligats a l’activitat agrícola tradicional, les fonts i les pinedes
relictuals que es conserven a la façana litoral.
3.2. S’haurà de garantir la compatibilitat d’usos amb les àrees PEIN i XN2000, i afavorir la
diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica. En el cas concret
de les masses forestals, es preservaran mitjançant la seva classificació com a sòl no
urbanitzable i proposar una classificació diferenciada de la resta de sòl agrícola del municipi.
3.3. S’incentivaran les activitats agrícoles per evitar el seu abandonament, i en cas d’abandó es
propiciaran les condicions per a la restauració dels sistemes naturals que l’hi són propis.
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3.4. Els nous desenvolupaments es prioritzaran sobre espais que hagin pogut perdre el seu valor
natural, preservant aquells que mantenen els valors ambientals característics en aquest
entorn. Es fixaran les condicions per a l’emplaçament d’activitats i equipaments d’interès
públic en sòl no urbanitzable a que fa referència l’article 47.4 del Decret Legislatiu 1/2010 i
requerir, quan calgui, la formulació prèvia de plans especials.
3.5. S’evitarà la implantació d’instal·lacions impactants per l’espai natural i les espècies de fauna
que hi habiten, preveient un disseny adequat amb les condicions i limitacions que siguin
necessaries.
OBJECTIU 4: GARANTIR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA ENTRE ELS ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI
I EN SENTIT TERRA-MAR
4.1. Establir una xarxa d’espais d’interès natural que permeti potenciar i millorar l’estat ecològic
dels corredors existents tot garantir el manteniment de la connectivitat ecològica i la
funcionalitat dels ecosistemes a l’escala local i en sentit terra-mar. Caldrà potenciar el
paper de la xarxa hidrològica, especialment els cursos que queden integrats a la trama
urbana i que poden veure més compromesa la seva funció, i de la zona clau per la
connectivitat entre els dos espais protegits del municipi. En aquest sentit s’establiran,
sempre que sigui possible, franges de protecció en tots aquells àmbits que confrontin o
allotgin cursos hídrics, per a la preservació de la dinàmica fluvial i la potenciació i millora
dels hàbitats que li són propis. S’haurà de reforçar la continuïtat ecològica i paisatgística
amb l’espai inclòs en el PEIN de la serra de Montsià i Delta de l’Ebre.
4.2. Així mateix, s’introduiran criteris de biodiversitat i una concepció reticular com a element de
coherència en el disseny dels espais lliures urbans i carrers arbrats, per tal de que es
tendeixi a la connexió i estructuració com una veritable xarxa de sistemes d’espais públics
amb els espais naturals que confronten. Per tal de potenciar aquesta connectivitat la
vegetació estarà formada principalment per espècies autòctones amb baixos requeriments
hídrics i s’exclourà l’introducció d’espècies amb comportament expansiu o invasor
demostrat. Es qualificaran com a zones verdes o espais lliures els indrets de més valor
ecològic o els situats a l’entorn immediat de possibles connectors ecològics inclosos o
propers als sectors de desenvolupament.
RISCOS AMBIENTALS I PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ
OBJECTIU 5: TENIR EN COMPTE L’EXISTÈNCIA DE LES ÀREES DE RISC, PRINCIPALMENT LES ZONES
AMB RISC D’INUNDACIÓ I ZONES VULNERABLES PER LA REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA DEL DELTA DE
L’EBRE
5.1. A l’hora de fer propostes i regular adequadament la implantació d’activitats s’haurà de tenir
en compte l’existència d’aquestes zones afectades per riscos ambientals amb l’objectiu de
minimitzar-ne l’impacte.
Principalment, caldrà estudiar l’adequació a la Planificació d’Espais Fluvials (PEF), annex
justificatiu de les zones inundables contigües a les rieres afectades a sòl urbà o
urbanitzable que acompanya a la documentació del Pla i els estudis existents i mesures
proposades per l’adaptació i prevenció dels efectes previsibles del canvi climàtic per les
àrees afectades pel risc d’inundació i el risc geològic de regressió i subsidència del Delta.
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5.2. S’haurà de preveure les mesures necessàries per fer compatibles els creixements amb les
condicions de seguretat, d’acord amb allò establert a l’article 6 del Decret 305/2006, i per
preveure els riscos hidrològics, evitant l’afectació a bens i persones i estudiant els efectes
concrets de la inundabilitat.
5.3. S’evitarà, així mateix i en la mesura del possible, l’afectació de terrenys amb pendent
superior al 20%.
OBJECTIU 6: REVISAR ELS SECTORS PREVISTOS PEL PLANEJAMENT VIGENT PELS QUALS S’HA
DETECTAT QUE ESTAN AFECTATS PER RISCOS O ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS
6.1. Caldrà revisar els sectors previstos pel planejament vigent que s’ubiquin en zones
compromeses o que tinguin inclosos elements ambientalment rellevants que desaconsellin
el seu desenvolupament o que precisin de mesures de caràcter ambiental amb l’objectiu de
minimitzar l’impacte.
OBJECTIU 7: CONSIDERAR ELS EFECTES PREVISIBLES DEL CANVI CLIMÀTIC
7.1. Tenir en consideració els efectes previstos pels escenaris tendencials del canvi climàtic al
Delta de l’Ebre que consideren la zona del delta de l'Ebre com una de les àrees més
vulnerables del nostre país als efectes de l'escalfament global. Amb això caldrà tenir en
compte les mesures d'adaptació i prevenció al canvi climàtic per les propostes del Pla.
OBJECTIU 8: MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I DE LA BADIA
8.1. Minimitzar les pressions que actualment suposen impactes sobre les aigües subterrànies i
de la badia de la Punta de la Banya amb l’objectiu de millorar la qualitat de les mateixes.
Caldrà garantir la qualitat de les aigües abocades a la Badia així com potenciar accions i
polítiques agroambientals amb l’objectiu de minimitzar l’ús de fertilitzants en els cultius.
OBJECTIU 9: ADAPTAR L’ORDENACIÓ ALS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA I
PREVENIR LA GENERACIÓ DE NOUS IMPACTES
9.1. S’hauran de preveure mesures o directrius urbanístiques per reduir els impactes sonors
detectats en l’àmbit del POUM a partir de les dades incloses en el mapa de capacitat
acústica. Així mateix, s’haurà de minimitzar la contaminació acústica en els nous
desenvolupaments urbans i en la rehabilitació dels ja existents, aplicant mesures tant
preventives (disseny de l’ordenació, aïllament de les edificacions) com correctores (gestió
de la mobilitat, ús de paviments sonoreductors) que garanteixin els objectius de qualitat
acústica establers per la legislació.
9.2. Pel que fa a la contaminació lluminosa, es limitarà la necessitat d’enllumenat exterior
(públic i privat) i evitar-ne la intrusió lluminosa. Es fixaran els requeriments d’il·luminació de
baix consum en espais oberts, públics i privats, i es prioritzaran les instal·lacions que
generin el mínim impacte ambiental sobre el medi nocturn.
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PAISATGE
OBJECTIU 10: INCLOURE MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I REGULACIÓ DE LA TIPOLOGIA I
L’ESTÈTICA PER LES ZONES MÉS VISIBLES I MÉS SENSIBLES DES DEL PUNT DE VISTA PAISATGÍSTIC
10.1. Donada l’elevada fragilitat paisatgística del municipi és imprescindible la aplicació de
mesures d’integració paisatgística que permetin minimitzar l’artificialització d’un paisatge
únic i, alhora, molt sensible. Aquestes mesures caldrà aplicar-les a les zones més visibles i
més sensibles del municipi, principalment: les zones industrials que s’ubiquen en zones
elevades, en la plana deltaica, el front marítim i les urbanitzacions.
Pel que fa al cas concret del front marítim, amb l’objectiu de destacar-ne el caràcter i
potenciar-ne el valor paisatgístic, es cercarà recuperar, tant com sigui possible, la
coherència formal en aquells fronts que l’hagèssin perduda per causa de la volumetria dels
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura, com és el cas de l’àrea litoral de l’extrem sud
del nuclui urbà.
En qualsevol cas el paisatge, com a valor i actiu del municipi, haurà de ser un criteri més a
tenir en compte en l’ordenació urbanística i caldrà potenciar la preservació dels referents
visuals i identitaris.
10.2. S’adaptarà l’ordenació a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques i
geològiques del terreny, i s’haurà de mantenir en la mesura del possible la seva estructura
paisatgística i els elements d’interès i reduir al màxim els moviments de terres.
10.3. Es preveurà la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis tècnics
en superfície, amb el seu soterrament sempre que resulti possible, especialment en el cas
de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica i similars.
10.4. En el sòl no urbanizable es regularan adequadament les condicions d’implantació, les
característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i les edificacions
admissibles, considerant la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a
l’admissibilitat d’actuacions i exigint l’aplicació de criteris d’integració en el medi tant a les
noves construccions com a les obres de rehabilitació de les construccions existents.
10.5. S’establiran normativament les prescripcions referents a la instal·lació de tanques
perimetrals garantint que aquestes no suposin un demèrit en la permeabilitat visual,
integració paisatgística o la connectivitat ecològica.
OBJECTIU 11: POTENCIAR EL PAISATGE DE LES TERRES DE L’EBRE
11.1. Conservar i potenciar el paisatge agrari (conreus de secà, construccions de pedra seca,
mosaics agroforestals, etc) de les terres de l’Ebre com un signe identitari i un referent
estètic del municipi. Potenciar la incorporació d’aquest paisatge a les zones verdes i els
espais públics del nucli urbà i de la totalitat del municipi. Evitar, alhora, l’ús d’espècies
invasores en les zones verdes i l’enjardinament d’espais públics.
11.2. S’establiran els mecanismes necessaris per a garantir una gestió integral de l’espai litoral,
tants els deltaics com els que tenen una elevada qualitat paisatgística, mitjançant
intervencions que el dotin de qualitat i de noves identitats, a la vegada que se’n millori
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l’accessibilitat pel seu ús social amb el respecte als valors naturals i estètics que
contenen.
OBJECTIU 12: CORREGIR ELS PARÀMETRES DE LES VOLUMETRIES DISCORDANTS
12.1. Caldrà que el Pla reguli adequadament a cada indret les alçades dels edificis d’acord amb el
model urbanístic del POUM amb l’objectiu de corregir el desenvolupament d’edificis que
suposin una desproporció d’escala, especialment pel que fa a la seva volumetria i alçada,
en relació a la resta del nucli.
Aquests volums s’ordenaran en relació a les característiques del terreny i del paisatge, tot
establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva percepció visual.
OBJECTIU 13: CORREGIR ELS DÈFICITS D’ESPAIS LLIURES
13.1. Establir una xarxa d’espais lliures urbans i millorar l’oferta de zones verdes, parcs urbans i
periurbans al municipi amb l’objectiu d’evitar un continu urbà dens i crear un mosaic de
peces construïdes amb espais oberts que permetin el gaudi del paisatge, com també
visualitzar el mar i el Delta des de diversos indrets de l’interior dels nuclis urbans i des de
les segones línies.
13.2. S’estudiarà l’opció de crear parcs periurbans relacionant-los amb els usos agrícoles
existents i combinant-los amb espais, àrees i itineraris per a ús públic.
MOBILITAT
OBJECTIU 14: GARANTIR LA CONNECTIVITAT SOCIAL AMB EL SÒL NO URBANITZABLE
14.1. Potenciar i ordenar la xarxa de camins del municipi amb l’objectiu de garantir i millorar la
connectivitat social del nucli de Sant Carles amb el sòl no urbanitzable i millorar
l’accessibilitat per la protecció dels incendis. Caldrà tenir en compte sobretot la frontera
entre el nucli i la serra del Montsià que representa la N340, amb un trànsit elevat i que
discorre paral·lela a la costa.
14.2. S’estudiarà la creació d’un sistema peatonal que connecti el conjunt del nucli urbà i el medi
rural, integrant els espais públics i zones verdes
OBJECTIU 15: POTENCIAR LA MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA
Caldrà prioritzar els modes no motoritzats (a peu i en bicicleta) en el disseny urbà del municipi,
tant en la vialitat existent com en la prevista pels creixements del POUM. Per tal de d’afavorir la
mobilitat a peu i en bicicleta caldrà disposar d’una xarxa d’itineraris per a vianants accessible i
una xarxa de carrils bici que connectin els principals centres atractors de mobilitat del municipi.
Així mateix, aquest objectiu es veurà afavorit per l’establiment d’un model de ciutat compacte
que permeti l’accés als serveis per mitjans no motoritzats, i el foment de la plena accessibilitat a
tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat.
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OBJECTIU 16: GARANTIR UNA ÀMPLIA OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU
Per tal de potenciar l’ús del transport col·lectiu cal tendir cap a una millora i ampliació de l’oferta
existent que garanteixi la demanda actual i futura. A nivell d’infraestructures caldrà disposar
d’una estació d’autobusos que afavoreixi la intermodalitat.
OBJECTIU 17: POTENCIAR UN ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT
Donat que el vehicle privat és el principal mode de transport utilitzat a Sant Carles de la Ràpita,
fent-ne en molts casos un ús irracional, cal tendir per l’aplicació de mesures de pacificació i
restricció del trànsit motoritzat.
OBJECTIU 18: MILLORAR LA REGULACIÓ DE L’APARCAMENT
Cal potenciar que l’aparcament es realitzi a l’espai privat per tal d’alliberar l’espai públic per a la
resta de modes de transport. En els futurs sectors de creixement del POUM caldrà preveure una
dotació mínima d’aparcament fora de la via pública tant per les bicicletes com pel vehicle privat.
A la via pública cal tendir cap a la regulació de les places d’aparcament i potenciar la rotació.
SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA EN LA CONSTRUCCIÓ
OBJECTIU 19: FOMENTAR L’ESTALVI, I L’ÚS EFICIENT I RACIONAL DE L’AIGUA I MINIMITZAR LES
AFECTACIONS SOBRE EL CICLE NATURAL DE L’AIGUA.
19.1. S’incorporaran sistemes i mesures d’estalvi d’aigua amb consum responsable, amb
instal·lació de comptadors de control, instal·lacions i mecanismes de baix consum, o
sistemes de reg més eficients; sistemes de depuració de les aigües residuals i obres de
millora per l’increment de cabals d’aigües residuals precedents dels nous sectors i per a
garantir la viabilitat de la xarxa existent.
19.2. A les zones verdes es fomentarà l’estalvi d’aigua utilitzant tècniques i criteris propis de la
xerojardineria, adaptant les zones verdes a les característiques físiques, químiques i
topogràfiques de l’àmbit així com a les condicions climàtiques pròpies de la zona.
19.3. Pel que fa a la permeabilitat del terreny, es respectaran al màxim les condicions de
drenatge natural i el relleu de terrasses amb marges de pedra seca preexistents, així com
preveure paviments permeables allà on sigui possible i, si s’escau, la implantació
d’elements per retenir i/o laminar l’augment d’escorrentiu generat per les zones
impermeables.
OBJECTIU 20: POTENCIAR UN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EDIFICACIONS I INCORPORAR
NORMATIVAMENT CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ I URBANITZACIÓ SOSTENIBLE
20.1. S’apostarà per un model d’ordenació urbanística energèticament eficient, ajustant-se a
criteris d’aprofitament bioclimàtic tenint en compte l’orientació de les edificiacions, el
pendent i el relleu amb l’objecte de garantir la màxima eficiència de captació solar de les
edificacions i aprofitament de llum i la ventilació natural.
20.2. S’incorporaran les prescripcions necessàries perquè les construccions i instal·lacions
s’adaptin a l’ambient on s’hagin de construir, tenint en compte els materials, sistemes
constructius, el volum, i les tipologies d’aquestes.
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20.3. S’introduiran les mesures necessàries d’eficiència energètica relatives a la construcció i a
les instal·lacions per als projectes d’edificació (aigua, energia, materials, sistemes
constructius i residus), donant compliment al Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i en el Codi Tècnic de l’Edificació.
Les mesures no hauran de fer referència únicament a les noves edificacions, sinó que
caldrà introduir mesures per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis de les àrees
consolidades.
20.4. Es valorarà l’opció d’incloure a la normativa (o preveure ordenances) que augmentin el
nombre d’edificis de consum d’energia quasi nul, d’acord amb les previsions de la Directiva
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a l’eficiència
energètica dels edificis.
20.5. Així mateix, es preveuran mesures per a garantir l’eficiència energètica de la urbanització,
principalment en el sistema d’enllumenat públic, i es preveuran materials i elements de
mobiliari urbà que integrin l’eficiència ambiental. Aixi mateix es fomentarà l’ús de la
vegetació en l’estructura urbana per millorar les condicions tèrmiques exteriors de la trama
urbana, així com les condicions tèrmiques interiors dels edificis.
Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau
d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials.
En aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, en el present informe es valora cada
objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos:
• Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord amb
l’element de diagnosi del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat física de l’àmbit
territorial en el que s’emmarca el pla objecte d’avaluació.
• Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en compte
l’abast i l’escala del pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les causes i possibles
solucions de l’objectiu en qüestió.
Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva
importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dóna un valor
final o “valor de jerarquització”. S’estableixen els següents valors de jerarquització:

Valor de jerarquització
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Σ

Objectius prioritaris

6

Objectius rellevants

5

Objectius secundaris

1a4
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Figura 52

Jerarquització dels objectius ambientals del Pla

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA

REL APL ∑ JERARQUITZACIÓ

Objectiu 1: Evitar la urbanització extensiva tot garantint el
creixement compacte, i minimitzant i racionalitzant el 3
consum de sòl

3

6

Objectiu 5: tenir en compte l’existència de les àrees de risc,
principalment les zones amb risc d’inundació i zones 3
vulnerables per la regressió i subsidència del delta de l’Ebre

3

6

Objectiu 6: revisar els sectors previstos pel planejament
vigent afectats o que contenen aspectes ambientalment 3
rellevants

3

6

Objectiu 10: incloure mesures d’integració paisatgística i
regulació de la tipologia i l’estètica per les zones més 3
visibles i més sensibles des del punt de vista paisatgístic

3

6

Objectiu 2: Garantir la suficiència de recursos per atendre
2
als nous requeriments d’abastament.

3

5

Objectiu 3: preservar els espais d’interès ambiental i
2
patrimonial del municipi

3

5

Objectiu 4: garantir la connectivitat ecològica entre els
3
espais protegits del municipi i en sentit terra-mar

2

5

Objectiu 7: considerar els efectes previsibles del canvi
3
climàtic

2

5

Objectiu 12: corregir els paràmetres de les volumetries
2
discordants

3

5

Objectiu 13: corregir els dèficits d’espais lliures

2

3

5

Objectiu 19: Fomentar l’estalvi, i l’ús eficient i racional de
l’aigua i minimitzar les afectacions sobre el cicle natural de 2
l’aigua.

3

5

Objectiu 20: Potenciar un l’eficiència energètica de les
edificacions i incorporar normativament criteris de 2
construcció i urbanització sostenible

3

5

Objectiu 8: millorar la qualitat de les aigües subterrànies i
2
de la badia

1

3

Objectiu 9: Adaptar l’ordenació als efectes de la 1
contaminació acústica i lluminosa i prevenir la generació

2

PRIORITARI

RELLEVANT

SECUNDARI
3
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de nous impactes
Objectiu 11: potenciar el paisatge de les Terres de l’Ebre

1

2

3

Objectiu 14: garantir la connectivitat social amb el sòl no
1
urbanitzable

1

2

Objectiu 15: potenciar la mobilitat a peu i en bicicleta

2

2

4

Objectiu 16: garantir una àmplia oferta de transport públic
2
col·lectiu

1

3

Objectiu 17: potenciar l’ús racional del vehicle privat

2

2

3

Objectiu 18: millorar la regulació de l’aparcament

2

1

3

Font: lavola
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5

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora de
l’ordenació del POUM siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es poden provocar
efectes en cadena molt difícilment reconduïbles a posteriori. És per això que resulta
especialment rellevant valorar les possibles alternatives globals d’ordenació, és a dir, l’esquema
dels models territorials plantejats i dels seus elements configuradors (sistemes generals,
classificació de sòl, actuacions estratègiques, àmbits principals de protecció, etc.).

5.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES
La ubicació del municipi de Sant Carles de la Ràpita i la configuració física del mateix, amb bona
part del territori formant part de la plana deltaica del l’Ebre i marcat per una topografia molt
planera, combinada amb les directrius dels instruments de planejament superior, tant territorial
(Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre), urbanístic (Pla Director Urbanístic del Sistema
Costaner) o de protecció ambiental (Pla d’Espais d’Interès Natural) limiten el plantejament de
diverses alternatives a considerar.
Amb això, tenint en compte la configuració del municipi, el planejament vigent i el planejament
de rang superior es plategen les següents alternatives:
•

Alternativa zero (Alt.0): planejament vigent

•

Alternativa A o de mínims (Alt.A): contenir el creixement i desenvolupar els sectors del
planejament vigent aprovats i pendents de desenvolupar

•

Alternativa B o intermitja (Alt.B): alternativa que proposa estratègies de
desenvolupament a partir de l’anàlisi del planejament vigent i de rang superior

•

Alternativa C o de màxims (Alt.C): preveure nous creixements extensius que completin
la trama urbana i prenguin com a límit fronterer la N340

Donat el nivell de detall de les diferents alternatives considerades, s’avalua des del punt de vista
del compliment dels objectius ambientals, únicament l’alternativa escollida, ja que la resta
únicament suposen alternatives de model i sense necessitat de fer una anàlisi detallada es
considera que no donen compliment a molts dels objectius ambientals indicats.

5.1.1 ALTERNATIVA ZERO
L’alternativa zero (Alt0) es planteja com el desenvolupament de la totalitat del planejament
vigent tenint en compte els condicionats que implica l’aplicació del PDUSC i del PTP de les Terres
de l’Ebre.
La Revisió i Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Carles de la Ràpita fou
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data
16 de juliol de 1990 i publicat el Text Refós al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 11
de març de 1991. D’altra banda, es va publicar el Text Refós de la normativa urbanística en
format digital al DOGC el dia 4 de gener de 2006.
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Des de l’entrada en vigència del PGOU de 1991 s’han redactat diversos plans i projectes que
desenvolupen les previsions de l’esmentat planejament.
En el Volum II. Àmbits d’Actuació Programats al PGOU de 1.991 de la documentació del Pla es
presenten les fitxes per cadascun dels àmbits d’actuació programats en el PGOU de 1991 i es
comenten els àmbits de sòl urbanitzable no programat. A cada fitxa s’incorpora el contingut de la
part escrita que figura en el PGOU, es relacionen els serveis urbanístics existents, es comenta el
planejament i l’estat d’execució i s’incorpora la localització i delimitació gràfica, tant pel que fa
dels plànols normatius com la seva delimitació en una ortofoto de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya de 2008.
Alhora, segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, recentment revisat i aprovat,
caldrà tenir en compte algunes determinacions com, entre d’altres, l’exigència de mantenir la
connectivitat ecològica en el sòl urbà i urbanitzable de dues zones del municipi: pel barranc de
l’Aljub, a l’extrem sud limitant amb Alcanar, i pel barranc del Solito a la part nord del nucli urbà.
Entre d’altres propostes d’infraestructures de mobilitat i de transport, el Pla Territorial també
preveu l’ampliació del nou port i l’adequació de l’existent.
La següent figura sintetitza l’estructura general i orgànica del territori, amb actualització del
règim de sòl i segons el planejament vigent de Sant Carles de la Ràpita.
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Figura 53

Planejament vigent del municipi de Sant Carles de la Ràpita

Font: equip redactor
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5.1.2 ALTERNATIVA A
L’alternativa A (Alt.A) es planteja com una alternativa de mínims que pretén frenar la dinàmica
urbanística que ha experimentat els darrers anys el municipi. Amb això, l’alternativa A té per
objectiu contenir el creixement i desenvolupar només el planejament aprovat que, segons el
planejament vigent, es troba pendent de desenvolupar.
Aquesta alternativa proposa, per tant, el desenvolupament dels sectors:
•

PP Mas de la Bruna

•

PP Barranc del Suís

•

PP el Salt

•

El Rajolar

•

PP Porta Nord

•

PP Eixample Catalunya

Figura 54

Font: lavola
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Proposta Alternativa A
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5.1.3 ALTERNATIVA B
Per últim, l’alternativa B, o intermitja, proposa estratègies de desenvolupament a partir de
l’anàlisi del planejament vigent i de rang superior. És a dir, tenint en compte les determinacions
del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i a
partir dels àmbits definits pel planejament vigent (Alt.0), l’alternativa B planteja unes
estratègies de desenvolupament urbanístic.
Aquestes estratègies deriven d’una anàlisi continua, dinàmica i multidisciplinar per part de
l’equip redactor en el que s’han tingut en compte, entre d’altres, els aspectes i elements
ambientalment rellevants que en aquest document s’avaluen, així com uns criteris i objectius
generals que marquen les directrius amb les quals es plantegen les estratègies.
La següent figura resumeix les estratègies que planteja l’alternativa B que, a més d’incorporar
les determinacions del Pla Territorial, preveu les següents:
•

Augment de la protecció especial (PTPTE)

•

Millora de la relació ciutat-port

•

Manteniment i potenciació de les rieres i corredors verds

•

Manteniment de la connectivitat ecològica (PTPTE)

•

Propostes de la xarxa viària i ferroviària (PTPTE)

•

Possibilitat de millora de localització d’aprofitament del sector del Saliner

•

Consolidació del Pla Especial del Port

•

Reconsideració morfològica i funcional del sector de l’Horta Vella

•

Millores en el canal de navegació

•

Potenciació del sector industrial

•

Consolidació del passeig marítim

•

Reordenació de l’àrea de servei “el Campo”

•

Proposta d’ubicació de les zones verdes i les reserves d’equipament per al planejament
derivat, així com del parc lineal de la Timba

•

Proposta d’ubicació d’establiments hotelers

•

Adequat tractament normatiu del Saló Carles III i Coc

•

Reconeixement dels teixits dels assentaments dels pagesos i pescadors
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Figura 56

Detall de la proposta de l’alternativa B al nucli urbà

Font: equip redactor
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5.1.4 ALTERNATIVA C
L’alternativa C es planteja com una alternativa de màxims en el sentit que es basa en la previsió
de nous creixements que, en continuïtat amb la trama urbana, suposin una extensió del nucli
urbà actual. Amb això preveu la classificació de nous sòls urbanitzables en totes aquelles àrees
que no es troben protegides o que es no es trobin en ubicacions compromeses que
desaconsellin el seu desenvolupament, i prenent com a límit fronterer la N340.
Figura 57

Proposta de l’alternativa C

Font: lavola

5.1.5 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
D’acord amb allò exposat als apartats precedents i en base a la diagnosi dels aspectes
ambientalment significatius i als objectius ambientals del Pla, s’ha considerat que en l’estat
actual de desenvolupament del pla, l’alternativa B compleix amb els objectius per a un
desenvolupament sostenible i resulta més favorable des del punt de vista ambiental que la resta
de les alternatives.
D’una banda, l’alternativa zero (Alt0), que es planteja com el desenvolupament del planejament
vigent tenint en compte el planejament de rang superior, es considera que conté sectors que cal
que siguin revisats en base als requeriments ambientalment rellevants, principalment en
referència a l’existència de riscos ambientals que poden condicionar-ne el desenvolupament.
L’alternativa A (AltA), que es planteja com una alternativa de mínims que pretén frenar la
dinàmica urbanística que ha experimentat els darrers anys el municipi, es considera que no té
en compte, d’una banda, l’estratègia de creixement potenciat que li assigna el Pla Territorial al
nucli de Sant Carles com a polaritat subcomarcal i, d’altra banda, es considera que no dóna
resposta a les necessitats de desenvolupament socioeconòmic del municipi que requereix de la
revisió del planejament amb un horitzó d’uns 10-15 anys.
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D’altra banda l’alternativa C (AltC), plantejada com una alternativa de màxims, es considera que
planteja creixements que representen extensions de dimensions excessives no justificables
segons les necessitats socioeconòmiques del municipi i que, alhora, no dóna compliment als
objectius per a un desenvolupament sostenible, principalment pel que fa referència al model
d’ocupació i ordenació del sòl.
Amb això, l’alternativa B (Alt B) es considera que és la que, atesa la singularitat i fragilitat del
territori municipal, aposta per un model de creixement més sostenible, funcionalment integrat i
ambientalment eficient. L’alternativa proposa estratègies que pretenen millorar la qualitat de
vida dels seus habitants, tot harmonitzant i compatibilitzant usos i activitats, alhora que posar
de relleu els valors històrics, naturals, paisatgístics del municipi i potenciar la seva identitat.
El model de l’alternativa B aposta per un creixement més compacte, amb densitats moderades,
evitant el consum extensiu de sòl i potenciant l’activitat econòmica i una oferta turística de
qualitat.
Cal posar de manifest que l’avanç del Pla ha incorporat com a propis els objectius ambientals en
relació a la regulació dels espais naturals i d’interès ambiental, del paisatge, dels riscos
ambientals i prevenció de la contaminació i de la mobilitat, relacionats en aquest informe de
sostenibilitat.
Amb això, des del punt de vista ambiental, es considera que l’alternativa B és la més favorable
per les estratègies que planteja sobre els aspectes ambientalment rellevants detectats a la
diagnosi, destacant principalment les que fa en referència a:
•

El manteniment i potenciació de la connectivitat ecològica donat el paper que juga el
municipi en la connectivitat en sentit terra-mar a nivell territorial, potenciant el paper de
la xarxa hidrològica i de la zona clau per la connectivitat entre l’espai de la Serra del
Montsià i el Delta de l’Ebre.
Amb això, l’alternativa preveu el manteniment i la potenciació de les rieres i corredors
verds, alhora que deixa lliure en la mesura del possible, l’espai identificat com a clau per
la connectivitat ecològica donat que esdevé una de les úniques zones que permeten a
nivell territorial la connexió terra-mar.

•

La revisió dels sectors previstos pel planejament vigent que, segons la diagnosi duta a
terme, es preveu que resultin afectats o que continguin aspectes ambientalment
rellevants. Amb això, l’alternativa B del Pla preveu estudiar l’adequació a la planificació
dels espais fluvials, així com les possibles afectacions que es puguin derivar de la
subsidència i regressió del Delta de l’Ebre.
Amb això l’alternativa B preveu, d’una banda, estudiar amb deteniment el sector del
Saliner per veure la possibilitat de millora de localització de l’aprofitament i, d’altra
banda, la reconsideració morfològica i funcional del sector de l’Horta Vella.

•

Proposta d’ubicació de les zones verdes i les reserves d’equipament per al planejament
derivat, així com del parc lineal de la Timba que permetran corregir els dèficits d’espais
lliures detectats al municipi.

Alhora, la proposta del Pla estableix com a criteris generals a tenir en compte el foment de la
cohesió social, de l’estalvi i l’ús eficient dels recursos, la prevenció i correcció de totes les formes
de contaminació, així com la prevenció dels riscos naturals i tecnològics. A més preveu
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conservar la biodiversitat territorial i els altres espais i elements d’interès ambiental i
patrimonial, així com conservar la qualitat del paisatge únic, fràgil i identitari del municipi de Sant
Carles.
A partir del que es desprèn de l’anàlisi de les diferents alternatives, l’alternativa B, suposa la
més favorable des del punt de vista ambiental, ja que evita el consum extensiu de sòl, s’adapta
a les preexistències de valor ambiental i patrimonial presents al municipi, així com al marc de
planejament superior, a la vegada que integra criteris ambientals en la definició de les
propostes de desenvolupament del municipi.
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6

DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA

6.1 SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL CONTINGUT DEL PLA
En aquest punt es realitza de manera sintètica una descripció ambiental del pla d'acord amb
l'alternativa d'ordenació adoptada, incloent l’expressió de les seves determinacions amb
possibles repercussions significatives sobre el medi ambient.
Aquest Pla, pel seu àmbit i objecte, s’adequa al previst a l’art. 57 de la Llei d’Urbanisme (DL
1/2010) i està adaptat al que es regula en l’esmentada llei, i es limita al terme municipal de Sant
Carles de la Ràpita.

6.1.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Pel que fa als seus continguts el Pla s’estructura en els següents documents:
•

Volum I: Diagnosi urbanística. Criteris i objectius generals del planejament.

•

Volum II: Annex informatiu. Àmbits d’actuació programats al PGOU de 1991.

•

Volum III: Annex informatiu: Els equipaments.

•

Volum IV: Annex informatiu. Fitxes de l’Inventari del patrimoni arqueològic i
paleontològic i de l’Inventari del patrimoni arquitectònic del Departament de Cultura de
la Generalitat.

•

Volum V: Memòria descriptiva i justificativa.

•

Volum VI: Memòria social.

•

Volum VII: Avaluació de la mobilitat generada.

•

Volum VIII: Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar –
Sostenibilitat econòmica

•

Volum IX: Normativa urbanística.

•

Volum X: Annex normatiu. Àmbits de gestió i sectors de planejament.

•

Volum XI: Catàleg de béns protegits i catàleg de masies en sòl no urbanitzable.

•

Volum XII: Annex justificatiu de les zones inundables contigües a les rieres afectades a
sòl urbà o urbanitzable.

•

Volum XIII: Estudi de riscos geològics.

•

Volum XIV: Pla Especial d’Ordenació Urbanística d’Infraestructures de Telefonia Mòbil
(PETM).
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•

Volum XV: Informe de sostenibilitat ambiental.

6.1.2 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I MODEL DE CIUTAT
Pel que fa als continguts del Pla, d’acord amb el seu règim urbanístic, el territori a que afecta
aquest POUM es classifica en: sòl urbà consolidat i no consolidat, sòl urbanitzable delimitat i no
delimitat, i sòl no urbanitzable, segons els criteris establerts per la Llei d’Urbanisme i els quals es
reparteixen de la següent manera:
Taula 16 Classificació del sòl en el POUM

RÈGIM DEL SÒL

SUPERFÍCIE

Sòl urbà

310,87

Sòl urbanitzable delimitat

87,72

Sòl urbanitzable no delimitat

48,46

Sòl no urbanitzable

2.198,35

Font: Equip redactor

Pel que fa al model de ciutat proposat pel POUM, des del punt de vista ambiental, aquest es basa
en la consolidació dels nucli de població existent, i no preveu nous desenvolupaments urbans i
donant continuïtat als existents en el PGOU vigent a partir de petites actuacions d’ajust.
L'atorgament del règim de sòl urbà que es proposa al POUM és en base de l'actual classificació
del Pla General d’Ordenació Urbana i als criteris del Text refós de la de la Llei d’Urbanisme, Decret
1/2010 de 3 d’agost i el desplegament reglamentari. S'incorporen sòls que s'han desenvolupat
mitjançant plans parcials i s’han executat en la seva totalitat o que tenen la seva consideració
legal pel que fa a l'executivitat. Cal advertir que en determinats indrets s'han considerat amb el
règim de sòl urbà sòls no consolidats, ja sigui per la poca consolidació de l'edificació, ja sigui pel
baix grau d'urbanització. En aquests casos en què s'ha assignat el règim de sòl urbà, a vegades
per necessitat d'obtenir més ràpidament sòls públics, s'hi han fixat polígons d'actuació
urbanística o plans de millora urbana per tal que es materialitzin les cessions i es garanteixi la
urbanització necessària, en molts casos en proporcions semblants o superiors a les que
correspondrien en règim de sòl urbanitzable.
Pel que fa a sòl urbanitzable, el POUM, manté genèricament les condicions dels sectors en
execució, i proposa algunes modificacions puntuals respecte del planejament anterior, tal com
figura a la fitxa per a cadascun dels sectors que s’incorpora a la normativa urbanística.
En la següent imatge es realitza una comparativa entre la classificació prevista al PGOU vigent i
la proposta del present POUM, en la que es pot visualitzar clarament que la present proposta
suposa una consolidació dels sectors actuals, sense que es produeixin nous creixments al
municipi de Sant Carles de la Ràpita.
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Figura 58

Comparativa en entre el planejament vigent i la proposta del POUM a Sant
Carles de la Ràpita

Font: lavola a partir de bases del PGOU vigent i proposta del POUM

6.1.3 QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Quant a la qualificació del sòl el POUM estableix, d’acord amb el seu destí, sòls per als següents
sistemes:
- Sistema viari (Clau SX)
- Sistema ferroviari (Clau SF)
- Sistema portuari (Clau SP)
- Sistema hidrogràfic (Clau SH)
- Sistema costaner(Clau SC)
- Sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau SV)
- Sistema d’habitatge dotacional públic (Clau SD)
- Sistema d’equipaments (Clau SE)
- Sistema de serveis tècnics (ST1)
- Sistema d’estació de serveis (ST2)
- Sistema d’infraestructura de serveis viaris (ST3)
Els terrenys no destinats a sistemes, es delimiten en diferents zones i subzones segons el seu
ús i intensitat. Les zones d’aquest POUM comprenen les qualificacions urbanístiques que
s’enumeren a continuació:
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I.- SÒL URBÀ.
Clau 1: Nucli Urbà
- Històric tradicional (Clau 1.1.)
- Nucli urbà compacte (Clau 1.2.)
Clau 2: Zona Eixample
- Intensitat 1 (Clau 2.1.)
- Intensitat 2 (Clau 2.2.)
Clau 3: Zona de Ciutat Jardí
- Ciutat Jardí unifamiliar (Clau 3.1)
- Ciutat Jardí plurifamiliar (Clau 3.2a, 3.2b, 3.2c i 3.d)
Clau 4: Edificació aïllada
Clau 5: Volumetria específica
Clau 6: Zona de verd privat
Clau 7: Industrial
II.- SÒL URBANITZABLE DELIMITAT i SÒL URBANITZABLE PENDENT DE DELIMITACIÓ
III.- SÒL NO URBANITZABLE
PEIN (Clau NU1 PEIN)
Sòl no urbanitzable costaner PDUSC (Clau NU2 PDUSC)
- SNU costaner CPEIN: NU2-CPEIN
- SNU costaner C1 –NU2-C1
- SNU costaner C3: NU2-C3
Valor ecològic (Clau NU3)
Rústec comú (Clau NU4)

6.1.4 ÀMBITS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
Pel que fa als àmbits d’actuació en sòl urbà les actuacions previstes en el POUM es resumeixen
en el quadre i figura que es mostren a continuació:
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Figura 59

Àmbits d'actuació en sòl urbà previstos al POUM

Font: lavola a partir de bases de l’equip redactor del POUM
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En resum, aquests sectors presenten les següents superfícies:
TIPUS NOM

PAU

SUPERFÍCIE

PAUt 01 Avinguda Catalunya

14.604,99

PAUt 02 Avinguda Ordre de Malta

925,60

PAUm 03 Travessera Pare Castro

4.412,40

PAUt 04 Avinguda Sagrat Cor

9.232,63

PAUt 05 Balcó de l'Horta Vella

12.372,14

PAUt 06 Rojifesa - Ramon

27.832,25

PAUt 07 Carrer Sant Josep

1.184,32

PAUt 08 Canício

1.600,58

PAUt 09 Carrer Alcanyís

2.524,32

PAUt 10 Masia del Sit

58.007,77

PAUt 11 El Salt

480.942,18

PAUt 12 Ampliació Rajolar

38.132,00

TOTAL PAU

651.771,18

PMUr 01 Giró

33.459,69

PMUr 02 Avinguda Codonyol

38.570,31

PMUr 03 Quarter

3.545,81

PMUr 04 Estació de servei

116.068,06

PMUr 05 Centre d'establiment turístic

2.939,36

TOTAL PMU

194.583,24

PMU

6.1.5 SECTORS DE CREIXEMENT EN SÒL URBANITZABLE
Pel que fa als sectors de creixement en sòl urbanitzable, i que s’analitzen de manera
individualitzada més endavant, el quadre i figura següents resumeixen les principals dades dels
Sòls Urbanitzables Delimitats (SUD) i No Delimitats (SUND) continguts pel POUM.
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Figura 60

Sectors de sòl urbanitzable previstos al POUM

Font: lavola a partir de bases de l’equip redactor del POUM
Taula 17. Característiques dels sectors previstos en sòl urbanitzable delimitat

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

SUP. HA

ÚS PRINCIPAL

SUD 01 Barranc del Suís

9,123

Habitatge

SUD 02 ;Mas de la Bruna

19,970

Industrial

SUD 03 Portal Nord

9,377

Habitatge

SUD 04 l’Horta Vella

23,135

Habitatge

SUD 05 Saliner

24.981

Habitatge

TOTAL SÒL URBANITZABLE

86.586

Font: lavola a partir de bases de l’equip redactor del POUM
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6.1.6 PLANS ESPECIALS PREVISTOS PEL POUM
El POUM preveu els següents Plans Especials:
• Modificació del Pla Especial del Port que reculli una franja edificada en planta baixa i amb
coberta vegetal per tal de donar un front urbà amb usos de restauració o comercials entre la
timba del Maset i el vial del passeig Marítim que connecta l'Avinguda del Pare Castro amb el
port.
• Plans especials de regulació del Sistema costaner
• Plans especials d’ordenació més detallada del sòl qualificat com a parc forestal públic
• Pla especial de preservació dels senders de gran recorregut, que els coordini i relligui amb la
xarxa de camins actuals
• Pla especial d’iniciativa pública que estudiarà les cobertures i regularà la instal·lació de
futures antenes i repetidors

6.2 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREVISTES
En aquest apartat es fa referència de manera més concreta a aquelles mesures de protecció
ambiental, ja siguin preventives, correctores o compensatòries previstes pel Pla. Aquestes
mesures venen incorporades en la seva majoria a la normativa del POUM.
És important fer constar que el Pla incorpora mesures concretes pel desenvolupament dels
àmbits en sòl urbà, incloses a les fitxes dels àmbits del Volum X del POUM, i que els sectors de sòl
urbanitzable incorporen mesures ambientals concretes per al seu desenvolupament, les quals,
com a resultat del procés d’avaluació ambiental i de treball conjunt amb l’equip redactor, han
estat adoptades com a pròpies pel POUM en incorporar-les com a condicionants ambientals en
les fitxes d’ordenació dels sectors del Volum X del POUM. Aquests condicionants ambientals
concrets per al desenvolupament dels plans parcials estan recollits en les fitxes corresponents
de l’apartat 6.3 del present informe de sostenibilitat ambiental.
A nivell genèric el Pla preveu el requeriment d’ incorporar criteris tècnics en la construcció de
nous habitatges, centres hotelers i altres equipaments, per a la racionalització del consum i
corresponent estalvi energètic i millora de la qualitat de vida. Així, serà convenient emprar
solucions constructives que augmentin l'aïllament tèrmic i acústic dels edificis més enllà dels
mínims establerts per la Normativa vigent.
D’igual manera, per a la redacció de projectes d’infraestructures s’indica la necessitat de que
aquests tinguin cura de potenciar l’estalvi energètic, el control de la contaminació lumínica i
l’aplicació de mesures correctores de l’impacte sonor dels usos i activitats.
S’indica que en els nous sectors o polígons s’haurà de disposar de subministrament d’aigües
provinents de tractament terciari i que caldrà executar una xarxa separada per a
subministrament de reg, és a dir no de boca, i haurà de diferenciar-se de la de l’aigua potable.
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Degut a la gran expansió urbanística que s’ha produït a la ciutat de Sant Carles de la Ràpita en els
darrers anys, Aigües de Catalunya ha considerat la conveniència de revisar el Pla Director
redactat l’any 1999 i establir una nova xarxa en base a les variacions del creixement real i futur
previst, respecte a les dades inicials. Aquesta xarxa vindrà condicionada per la nova normativa
sanitària RD 140/2003, les normatives de cabals per prevenció d’incendis i la necessitat de
garantir unes pressions mínimes indispensables.
Pel que fa al sanejament d’aigües residuals, el Pla Director del Clavegueram d’Aigües de
Catalunya, té l’objectiu de definir clarament les actuacions principals, renovacions i canvis de
canonades a executar, així com una proposta per la normalització d’elements del Sanejament
Municipal aplicables a la xarxa de clavegueram de Sant Carles de la Ràpita. En la normativa es
preveu la possibilitat de redactar des de l’Ajuntament un Pla Director del Clavegueram que, en la
mesura que els condicionants econòmics ho permetin, recuperin els efluents per a la seva
reutilització pel reg o per a la reintroducció en el medi. S’indica que totes les noves xarxes seran
separatives. A més, hauran d’incorporar sobrexidors i dipòsits de retenció de primera pluja i
mesures per afavorir la infiltració.
Pel que fa a la prevenció de riscos naturals i tecnològics, la normativa del POUM regula les
condicions per a la seva minimització i adaptació del creixement urbà. Pel que fa a les mesures
de protecció contra el foc, indica que tots els instruments de planificació que es redactin en
desenvolupament d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal han d’incorporar les
determinacions necessàries per tal de garantir la deguda protecció contra el foc en compliment
de la normativa sectorial vigent. Es consideraran incorporats com a xarxa bàsica de camins
rurals els determinats, per a la prevenció d'incendis o qualsevol altra contingència d'interès
general, en el pla elaborat per l'Administració competent en la matèria. S'atendrà a les
recomanacions efectuades pel GRAF en el document del Pla tècnic de gestió i millora forestal
Montsià - Mata-redona.
En la regulació dels sòls forestals s’inclou la determinació de que s'admetrà l'execució de
tallafocs i altres mesures de prevenció del risc d'incendis forestals, d'acord amb allò que
determinin els corresponents instruments d'ordenació forestal i atenent a allò que es determini
en el Pla especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de la Serra de Montsià, el Pla de
prevenció i extinció d'incendis, previst a la disposició addicional segona de la normativa del Pla
especial i el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Montsià - Mata-redona.
Pel que fa als riscos geològics el Pla té present el risc de regressió i subsidència del Delta de
l’Ebre que, producte de diverses causes naturals i antròpiques, fa que la zona del delta sigui
considerada una de les àrees més vulnerables del nostre país als efectes de l'escalfament
global. Al municipi de Sant Carles aquest fenomen afecta principalment a la zona de la Barra del
Trabucador i la Punta de la Banya que són les que es troben en contacte directe amb el mar obert
i que, segons el mapa de vulnerabilitat del medi natural del Delta de l’Ebre, tenen sensibilitat
ambiental alta i molt alta. També cal destacar la vulnerabilitat alta i molt alta a la llacuna de
l’Encanyissada i els seus entorns. En aquest sentit preveu que alguns dels sectors previstos pel
planejament vigent hauran de ser revisats en relació a la vulnerabilitat del medi natural.
S’inidica així mateix que en els projectes d’urbanització es tindrà en compte les característiques
geomorfològiques del territori afectat i que, en qualsevol moment durant l’execució dels treballs
d’urbanització, o fins i tot un cop finalitzats, l’Ajuntament podrà ordenar a càrrec del promotor o
propietari l’adopció de mesures per tal de restablir l’estabilitat superficial dels terrenys i molt
especialment la reparació o construcció de marges, plantació de talussos, tractaments de solcs
o torrenteres, repoblació d’àrees denudades i finalitats anàlogues. L’Ajuntament podrà redactar
projectes d’estabilització de pedreres i zones amb especial risc de patir els efectes de l’erosió,
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com les capçaleres dels torrents, i s’indica la necessita de respectar o millorar la naturalitat de
les lleres i evitar en allò que sigui possible el pas de serveis i vials per aquestes, especialment la
xarxa de residuals.
Pel que fa al risc d’inundació, en la secció corresponent a la regulació del sistema hídric, es
defineixen els criteris per a la delimitació en les tres zones definides com a zona fluvial (ZF),
sistema hídric (SH) i zona inundable (ZI), i se’n regulen les actuacions i usos admesos. En la
secció de regulació del sistemes tècnics, en l’apartat corresponent al sistema de desguàs i
sanejament, es determina que en els punts del sistema hidrogràfic que puguin ser afectats per
riades i que puguin formar part de sectors a desenvolupar, el planejament a aplicar en cada cas
haurà d’establir les mesures que siguin necessàries per tal de garantir la seguretat de les
persones i bens i el bon funcionament dels sistemes urbans que en puguin resultar afectats.
Pel que fa als sectors concrets més afectats per aquest risc, el POUM indica que tant pel sector
de l’Horta Vella com el sector del Saliner, es condicionen a un assentament urbà que garanteixi la
seguretat de les persones atès el risc d'inundabilitat que pot provocar les cotes excessivament
baixes dels terrenys.
Pel que fa als riscos tecnològics, s’inclou d’un Pla especial urbanístic d’Ordenació de telefonia
mòbil i es preveu la redacció unes ordenances que determinin en detall la localització de noves
antenes, així com la normativa sectorial i específica d'acord amb la legislació autonòmica vigent.
Es redactarà un Pla especial d’iniciativa pública que estudiarà les cobertures i regularà la
instal·lació de futures antenes i repetidors.
El Capítol tercer del títol regulador del sòl no urbanitzable es destina íntegrament a la protecció i
millora del paisatge. Concretament, a nivell de protecció paisatgística el POUM concreta la
necessitat de que les obres s’adeqüin a l’entorn en que es situïn. En aquest sentit es prohibeixen
les construccions d’edificis, elements arquitectònics o infraestructures, en qualsevol lloc del
terme municipal, que per la seva forma, composició, opulència, ús inadequat dels materials en la
seva tècnica o estil poguessin desmerèixer els edificis o l’ambient on se situïn. En els llocs de
paisatge obert i natural o en les perspectives que ofereixen el conjunt urbà o en les
immediacions de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que la situació,
volum, altura dels edificis, murs i tanques o instal·lació d’altres elements, limiti el camp visual
per a contemplar la bellesa natural, trenqui l’harmonia del paisatge o desfiguri la perspectiva. En
la regulació de les diferents claus urbanes (principalment residencials i industrials) s’incorporen
diverses determinacions relatives a la integració paisatgística de les construccions, edificacions
i infraestructures, i dels seus elements auxiliars i espais lliures de parcel·la.
El Pla regula així mateix els elements naturals de la topografia (carenes i turons), i determina
que les construccions, instal·lacions i explotacions agràries se situaran en els terrenys menys
exposats visualment, s’adaptaran a la topografia natural del terreny i no hi produiran alteracions
de més d’un metre.
Pel que fa referència al sistema d’espais lliures, a banda del seu paper dins l’espai urbà, es
configura com una xarxa de parcs forestals i zones verdes urbanes interrelacionades a través de
l’ordenació d’eixos cívics i carrers de vianants, itineraris paisatgístics i recorreguts peatonals.
Com a espais oberts estratègics dins dels continus urbanitzats, els espais lliures, definits pels
seus valors ambientals i paisatgístics, garanteixen a diferents nivells la vinculació entre els
corredors ecològics del territori. A nivell de gestió de la biodiversitat, en aquells parcs i jardins
que mantinguin una coberta de vegetació autòctona, la seva ordenació garantirà la conservació
d’aquestes característiques. L’ordenació procurarà també la conservació, quan existeixi, de
l’estructura tradicional de paisatge rural en aquests espais, amb la finalitat de conservar la
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biodiversitat i mantenir els valors paisatgístics. Pel que fa a les edificacions o instal·lacions
admeses, es regulen detalladament, i concretament a la normativa del Pla. En el cas que es
projecti l’aprofitament del subsòl d’aquestes zones verdes amb la construcció d’un aparcament
públic o un altre ús admès, entre ells els d’equipament públic, caldrà garantir l’enjardinament i
l’arbratge de la superfície, de forma que el forjat superior deixarà, fins la rasant definitiva de
l’espai lliure, espai suficient per la ubicació d’un gruix mínim de terres d’un metre.
Es defineixen diferents tipus d’espais lliures, entre els que cal remarcar el corresponent a parc
forestal públic (Clau SV2), composat per aquelles àrees arbrades, o que actualment presenten
comunitats secundàries amb espècies de màquia o brolles producte de la degradació de la
vegetació preexistent, d’extensió variable i que es troben properes a zones urbanes. Aquests
espais tenen una funció de connectivitat entre espais naturals, d’equilibri paisatgístic i de
protecció dels sòls compatible amb la seva utilització pel descans i esbarjo de la població. La
seva regulació aposta per la conservació i regeneració de la massa arbòria existent i les
connexions biològiques amb l’entorn en que es troben. Els vials interiors del parc hauran de
respectar unes bones condicions de permeabilitat del sòl, amb la urbanització, amb caràcter
general dels camins amb terra compactada
Es defineix així mateix una clau específica per a itineraris de vianants (clau SV3), la qual
comprèn les zones verdes que combinen les funcions d’oci amb les de passeig dels vianants i
les bicicletes, i a la qual se li assigna una funció principal de connectivitat entre la resta d’espais
del sistema d’espais lliures.
Pel que fa a la gestió de residus, en la disposició addicional segona s’estableix que en el
planejament derivat s’haurà de realitzar la previsió dels espais públics i privats necessaris per a
poder gestionar correctament la recollida selectiva de residus municipals prevista.
La normativa del Pla incorpora com a Annex l’Ordenança municipal reguladora de sorolls i
vibracions, en la que es detallen els límits d’immissió per a les diferents zones identificades i
se’n regulen els parámetres per a garantir la qualitat acústica en tot el terme municipal.
El capítol tercer del Títol IV destinat a la regulació del sòl no urbanitzable, inclou les
determinacions per a la protecció paisatgística de tot l’àmbit no urbanitzable del municipi, fixant
les condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals, les edificacions
aïllades, les tanques i la redacció d’estudis d’impacte i integració paisatgística. En el capítol
quart es fixen els criteris d’ordenació de les construccions en sòl no urbanitzable.
Pel que fa a la regulació dels sistemes, al Títol III de les normes es regulen els sistemes existents
al municipi, entre els quals es regula a la secció cinquena el Sistema Hidrogràfic. Dins aquesta
regulació s’indica la necessitat de que els treballs de neteja i manteniment s’hauran de
desenvolupar a través dels mecanismes de programació que l’Ajuntament i l’Agència Catalana de
l’Aigua acordin per fer compatible la funció medi ambiental que el Pla li adjudica amb la seva
pertinença al sistema hidràulic territorial. Es fixa, així mateix, la necessitat de que el planejament
derivat estableixi les mesures que siguin necessàries per tal de garantir l’accessibilitat i el bon
manteniment d’aquests espais, en tant que es tracta d’elements fonamentals dins del sistema
de corredors biològics del Pla, i es delimiten i es regulen els usos i condicions d’edificació a les
zones de servitud i de policia.
Es determinen així mateix les condicions d’ordenació, ús i protecció de torrents i rieres,
delimitant els usos i actuacions admesos, i regulant les diferents actuacions a desenvolupar en
aquest àmbit, garantint el manteniment i recuperació dels hàbitats propis d’aquests espais i
fixant els requeriments i criteris per tal de portar a terme les actuacions a marges de torrents i
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rieres, en consonància amb el criteris tècnics marcats des de l’Agència Catalana de l’Aigua. En
sòl no urbanitzable tots els barrancs o rieres tindran una protecció mínima de 5 m a ambdós
costats del sistema hidrogràfic. Aquesta franja de separació permetrà l’ampliació i recuperació
de la franja de vegetació de ribera i de bosquetons naturals i seminaturals conservant un ús
natural.
Així mateix, pel que fa al SNU es defineixen les diferents claus i es regulen els usos i edificacions
admissibles per tal de garantir el compliment d’una sèrie d’objectius, entre els que es destaquen
pel seu caràcter ambiental:
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•

La protecció dels espais i elements naturals més remarcables, o que defineixen
l’aspecte global del territori, preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics, per tal
d’assegurar el manteniment de l’estabilitat dels sistemes naturals, la conservació de la
diversitat biològica, i establint les reserves de sòl necessàries per tal de configurar
corredors ecològics que connectin parcs naturals i espais d’interès natural.

•

La preservació dels elements bàsics del sòl no urbanitzable, que configuren la seva
fesomia i que esdevenen elements referencials de les actuacions permeses en sòl no
urbanitzable: entre d’altres, xarxa viària rural, xarxa hidrològica: torrents i rieres, àrees
de vegetació espontània ben desenvolupada, arbòria o de matollars (forest) i elements
naturals que configuren la topografia: carenes i turons.

•

Preservar i millorar l’explotació agrària, sobretot en els sòls de major qualitat
edafològica i mantenir la capacitat productiva del territori.

•

Prevenir els processos de degradació ambiental que aporta la urbanització.

•

Regular els sistemes i elements d’ús general relacionats amb la conservació del medi
ambient i amb l’explotació agrària.

•

Sistematitzar la localització d’activitats relacionades amb el lleure i la conservació del
medi ambient i que sigui compatibles amb les funcions essencials del sòl no
urbanitzable.

•

Establir criteris sobre les característiques i localització adequada de les instal·lacions i
usos periurbans, d’interès públic i social, per tal que aquests no pertorbin l’equilibri dels
diversos sectors de sòl no urbanitzable.

•

Ordenar i reconduir els processos marginals dels diferents usos periurbans existents en
el sòl no urbanitzable.

•

Preservar el patrimoni cultural de la degradació i potenciar els aspectes didàctics, lúdics
i socials vinculats al sòl no urbanitzable.

•

Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del Sistema
Costaner; protegir els valors dels espais costaners (ambientals, paisatgístics, culturals,
científics, agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llur riqueses naturals); preservar
del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per riscos
naturals o antròpics; garantir l'efectivitat de les limitacions o servituds per a la
protecció del domini públic marítimo-terrestre; millorar la qualitat de vida per raó de la
funcionalitat dels espais costaners com àmbit de reequilibri home-natura, del
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manteniment d'un recurs turístic bàsic i del recolzament de la biodiversitat en
connectar els espais de l'interior amb els del litoral.
•

Protegir i millorar el paisatge.

Dins del sòl no urbanitzable es regulen elements concrets, tals com:
•

La xarxa viària rural, la qual forma part del sistema viari i és objecte d'especial
protecció, restant prohibida expressament l'alteració de la seva configuració i la seva
utilització indiscriminada per d’altres vehicles que els propis de les explotacions
agràries i forestals (per exemple vehicles tot terreny, motocròs, etc.)

•

La xarxa hidrològica estant prohibida expressament l'alteració de la seva configuració.

•

Les fonts, deus i ullals les quals no poden ser modificades de tal forma que disminueixi
la qualitat i quantitat de les seves aigües, se n’alteri l’aflorament a l’exterior, es
modifiquin les seves característiques quan suposi la pèrdua d’hàbitats d’interès per a la
flora i la fauna autòctones pròpies de l’espai o, quan siguin d’ús públic, se n’impedeixi
l’aprofitament tradicional. Es fixa un radi de protecció de 25 metres al voltant d’aquests
elements. En els ullals identificats s'impediran activitats humanes que puguin
perjudicar tant la flora com a la fauna, tals com pesca, tala de canyes o captacions
d'aigua per usos fitosanitaris i agrícoles.

•

Les àrees boscoses o de vegetació natural per protegir un patrimoni natural valuós i
salvaguardar les funcions ecològiques que duen a terme

•

Els elements naturals de la topografia. Carenes i pendents: Les construccions,
instal·lacions i explotacions agràries se situaran en els terrenys menys exposats
visualment, s’adaptaran a la topografia natural del terreny i no hi produiran alteracions
de més d’un metre. Es prohibeix la construcció sobre els careners del relleu, llevat de
les instal·lacions i serveis vinculats a les telecomunicacions, la defensa i la protecció de
riscos que, per la seva funcionalitat s’hagin d’ubicar necessàriament i de manera
justificada en aquesta zona, sempre i quan no existeixin alternatives raonables de
localització i prèvia redacció d’un estudi d’impacte i integració paisatgística. Els
terrenys del sòl no urbanitzable amb un pendent igual o superior al 20% són
inedificables.

En els capítols següents es regulen les condicions dels usos i les edificacions en sòl no
urbanitzable, així com de les diferents claus en que es divideix. Aquesta delimitació de zones en
sòl no urbanitzable respon a la diferent configuració d’aquest espai i garanteix una correcta
conservació dels diferents elements de valor ambiental presents en aquest àmbit.
Pel que fa a les vies pecuàries i carrerades, la disposició addicional quarta indica que l'any 1957
la Dirección General de Vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura va establir un ample de 13m
en el "lligallo" o via pecuària del Pas d'en Carrasca. També existeix l'anomenada Colada del lligallo
del Mar, que és una via que arrenca a les coves d'en Pipi i segueix pel passeig Marítim i després
pel litoral del terme municipal d'Alcanar. Classificada amb un ample de 20m d'acord al BOE
nº103, de 2 de maig de 1961, la qual caldria redefinir mitjançant un expedient de modificació a
tramitar pel Departament de Territori i Sostenibilitat atesa la manca de precisió topogràfica
Finalment, en la regulació dels paràmetres urbanístics s’inclouen determinacions de regulació
dels espais lliures de parcel·la, de les tanques, de les modificacions topogràfiques del terreny
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destinades a la protecció ambiental i paisatgística de l’entorn en que es localitzin les actuacions
urbanístiques. Es detalla que en el sòl lliure d’edificació de parcel·la s’evitaran en tot cas les
espècies invasores que queden relacionades en el Catàleg espanyol d’espècies invasores i
exòtiques regulat pel RD 1628/2011, de 14 de novembre, i en qualsevol cas les incloses en la
llista que es detalla en el mateix article, i es prioritzaran espècies autòctones amb baixos
requeriments hídrics. A la normativa del Pla se’n detalla un llista d’espècies invasores no
admeses.

6.3 AVALUACIÓ AMBIENTAL
TRANSFORMACIÓ

DELS

SÒLS

OBJECTE

DE

A continuació s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels àmbits d’actuació (Sectors
Urbanitzables Delimitats) que la proposta del POUM contempla, tot posant atenció als usos del
sòl, riscos ambientals i els valors naturals que s’identifiquen en cada sector. A partir d’aquest
anàlisi es pot, d’una banda, identificar els principals impactes derivats de la modificació del
planejament i de l’altra es poden proposar mesures preventives, correctores i compensatòries
per tal de disminuir-ne l’impacte ambiental. És important fer constar que totes les mesures
preventives, correctores i compensatòries que s’han anat proposant al llarg del procés
d’avaluació ambiental del Pla han estat totalment integrades per l’equip redactor, i
incorporades com a mesures pròpies en la redacció de les fitxes dels sectors que conformen el
Volum X de la documentació del POUM. Per tant, en les taules es fan constar en l’apartat de
“Mesures de protecció ambiental previstes”. Alhora, pel que fa a la resta de mesures de caràcter
general especificades en l’apartat anterior, les fitxes es remeten a les mesures ambientals que
incorpora la normativa i només s’especifiquen aquelles mesures ambientals que es consideren
rellevants pel sector en qüestió.
Cal tenir en compte que, en general, pel fet de tractar-se de nous sectors de creixement, aquests
necessàriament implicaran un increment de població i, per tant, també, en major o menor
mesura, de la demanda de recursos (aigua, energia, materials, etc.), de la generació de residus
(residus sòlids, aigües residuals, emissions de gasos) i de la mobilitat, entre d’altres. Aquests
aspectes es consideren intrínsecs al desenvolupament urbanístic i a la implantació de nova
població i, per tant, només es destacaran en les fitxes de valoració ambiental quan es consideri
que la seva incidència es pot considerar especialment rellevant en l’àmbit d’estudi.
La fitxa també inclou un mapa de localització, algunes fotografies de camp, el mapa d’ordenació
del sector i un mapa de les principals afectacions sobre el medi ambient (inclou límits
d’inundabilitat, zones de pendent superior al 20%, figures de protecció ambiental etc.).
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Nom del
sector
Classificació
actual
Úsos del sòl

SUD-01 “Barranc del
Suís”
SUC

SUNC

Superfície
SUD

9,123 ha

SUND

SNU

Actualment l’ús del sòl està destinat majoritàriament al cultiu
de secà (olivera, garrofer i ametller) delimitats per murs de
pedra seca. També hi ha algunes zones amb matollars. Per
l’àmbit d’estudi discorren dues rieres.
Es correspon a l'antic sector SUNP6, que va ser objecte d'una modificació puntual del PGOU i d'un Pla parcial
urbanístic aprovat definitivament per la CTUTE en data 4/12/2008 i publicat al DOGC 21/05/2009.
L’objectiu de la proposta és continuar amb la gestió i desenvolupament de la documentació aprovada.
Usos: Habitatge unifamiliar, en renglera i plurifamiliar, terciari, cultural, associatiu, assistencial,
administratiu, hoteler, restauració i petit comerç en superfícies inferiors a 100m2.

Proposta
d’ordenació

DISTRIBUCIÓ DEL SÒL

SUPERFÍCIE

Zones residencials i altres usos

30.519,60 m2

Espais lliures i zones verdes

29.278,93 m2

Equipaments

7.324,03m2

Viari

22.775,88 m2

Hidrogràfic

1.267,76 m2

Serveis tècnics

73,63 m2

Mapa
d’ordenació
proposada

157

Mesures de
protecció
ambiental
previstes

A banda de les mesures de caràcter general que ja es determinen a la normativa del POUM, tant per a la
totalitat del municipi com concretament pels sectors de sòl urbanitzable, s’incorporen en el present sector
les següents determinacions ambientals:
- Les previstes a l’article 53 del Text Refós del Pla parcial urbanístic PPU 8 “Barranc del Suís”.
El sector es localitza parcialment en zona de sensibilitat ambiental alta pels següents motius:

Impactes
previsibles
sobre el medi
ambient

- Zona inclosa en la zona de policia (100 m.) del Barranc de l’Aljub.
Pel que fa a la inclusió en la zona de policia, per la configuració del terreny es descarten afectacions
importants, tenint a més en compte que l’ordenació prevista ha estat aprovada i per tant disposa de la
corresponent tramitació ambiental, així com determinacions i mesures proposades per part de l’òrgan
competent.
Les zones de sensibilitat molt alta corresponen al curs dels dos torrents, de manera que queden
integrades en el sistema hidrogràfic i, per tant, protegides de qualsevol alteració. Les zones delimitades
com a zona fluvial (Q10) a l’estudi d’inundabilitat, així com petites zones de pendents de més del 20%,
s’integren també en aquest àmbit delimitat com a sistema hidrogràfic a la proposta del POUM, fet pel qual
se’n descarta qualsevol afectació.

Mapa de
sensibilitat
ambiental

Idoneïtat
ambiental
Mesures
preventives
o
correctores
suggerides
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MOLT ALTA

ALTA

MODERADA

BAIXA

MOLT BAIXA

Les mesures de protecció suggerides des de l’equip d’avaluació ambiental han estat incorporades en la
seva totalitat a les fitxes descriptives dels sectors incloses a la documentació del POUM i, per tant, s’han
incorporat en l’apartat “Mesures de protecció ambiental previstes” de la present fitxa.
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Nom del
sector
Classificació
actual

Úsos del sòl

SUD-02 “Mas de la
Bruna”
SUC

Superfície:

SUNC

SUD

SUND

19,97 ha
SNU

Actualment l’ús del sòl està destinat majoritàriament al cultiu
de secà (olivera, garrofer i ametller). Alguns dels cultius es
troben en desús, i també hi ha algunes zones amb matollars.
Bona part dels cultius estan delimitats per murs de pedra seca.
Per l’àmbit d’estudi discorren dos torrents. Cal destacar el pas
del Camí de Sant Jaume de l’Ebre pel camí del límit nord del
sector.
Coincideix amb l'àmbit del PP9 Mas de la Bruna aprovat definitivament per la CTUTE i l’objectiu del sector és
continuar amb la gestió i desenvolupament de la documentació aprovada.
Usos: Habitatge unifamiliar, en renglera i plurifamiliar, terciari, cultural, associatiu, assistencial,
administratiu, hoteler, restauració i petit comerç en superfícies inferiors a 100m2.

Proposta
d’ordenació

Mapa
d’ordenació
proposada
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DISTRIBUCIÓ DEL SÒL

SUPERFÍCIE

Zones residencials i usos complementaris

56.164,63m2

Espais lliures i zones verdes

78.819,93m2

Equipaments

15.866,92 m2

Viari

36.492,72 m2

Hidrogràfic

12.105,48 m2

Serveis tècnics

252,91 m2
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Mesures de
protecció
ambiental
previstes

A banda de les mesures de caràcter general que ja es determinen a la normativa del POUM, tant per a la
totalitat del municipi com concretament pels sectors de sòl urbanitzable, s’incorporen en el present sector
les següents determinacions ambientals:
- Les previstes als articles 48 a 55 de la normativa del Pla parcial urbanístic PPU 9 “Mas de la Bruna”.
El sector es localitza parcialment en zona de sensibilitat ambiental alta pels següents motius:

Impactes
previsibles
sobre el medi
ambient

- Zona inclosa en la zona de policia (100 m.)del Barranc de l’Aljub:
Pel que fa a la inclusió en la zona de policia, per la configuració del terrey es descarten afectacions
importants, tenint a més en compte que l’ordenació prevista ha estat aprovada i per tant disposa de la
corresponent tramitació ambiental, així com determinacions i mesures proposades per part de l’òrgan
competent.
Les zones de sensibilitat molt alta, corresponent al curs dels torrents queden integrades en el sistema
hidrogràfic i, per tant, protegides de qualsevol alteració. Les zones delimitades com a zona fluvial (Q10) a
l’estudi d’inundabilitat, així com les petites zones de pendents de més del 20%, s’integren també en aquest
àmbit delimitat com a sistema hidrogràfic a la proposta del POUM, fet pel qual se’n descarta qualsevol
afectació.

Mapa de
sensibilitat
ambiental

Idoneïtat
ambiental
Mesures
preventives
o
correctores
suggerides

MOLT ALTA

ALTA

MODERADA

BAIXA

MOLT BAIXA

Les mesures de protecció suggerides des de l’equip d’avaluació ambiental han estat incorporades en la
seva totalitat a les fitxes descriptives dels sectors incloses a la documentació del POUM, i per tant s’han
incorporat en l’apartat “Mesures de protecció ambiental previstes” de la present taula.
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INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
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Nom del
sector
Classificació
actual

Úsos del sòl

SUD-03 “Portal Nord”
SUC

SUNC

Superfície:
SUD

9,377 ha

SUND

SNU

Actualment el sector està dedicat majoritàriament al cultiu de
secà (oliveres, garroferes i ametllers) delimitats per murs de
pedra seca. També es troben algunes zones amb herbassars i
alguns horts amb sèquies, així com una construcció lligada a
l‘entorn agrícola.
Es correspon a l'àmbit del Text refós del PP3 Porta Nord aprovat definitivament per la CTUTE el 7 de febrer
de 2008 (DOGC núm 5244 de 27/10/2008), i l’objectiu és millorar l'ordenació aprovada, deixant més gran
la distància entre els edificis confrontants al carrer de Sant Josep i ajustant les altures màximes a la part
septentrional.
Usos: Habitatge plurifamiliar, terciari, cultural, associatiu, assistencial, administratiu, hoteler, restauració i
petit comerç en superfícies inferiors a 100m2. La planta baixa dels edificis situats en paral·lel i
confrontants al carrer de Sant Josep tindrà un ús diferent que el d'habitatge.

Proposta
d’ordenació

DISTRIBUCIÓ DEL SÒL

SUPERFÍCIE

Zones residencials

25.307,28m2

Espais lliures i zones verdes

19.576,96 m2

Equipaments

14.328,73 m2

Viari

34.558,83 m2

Mapa
d’ordenació
proposada

163

Mesures de
protecció
ambiental
previstes

A banda de les mesures de caràcter general que ja es determinen a la normativa del POUM, tant per a la
totalitat del municipi com concretament pels sectors de sòl urbanitzable, s’incorporen en el present sector
les següents determinacions ambientals:
- Caldrà, en la mesura del possible, integrar o preservar dins de les zones verdes del sector els murs
de pedra seca existents i altres elements del patrimoni agrari com les sèquies.
- En el desenvolupament del sector, caldrà conservar el màxim nombre d’arbres existents en les
zones verdes del sector.
- Donat que el sector es localitza en un emplaçament sensible des del punt de vista paisatgístic en
relació a la plana deltaica, es tindran especialment en consideració les mesures de protecció
paisatgística general que s’inclouen a la normativa del Pla.
- En el disseny de les construccions residencials es procurarà maximitzar les condicions d’eficiència
energètica i la utilització d’energies renovables, així com de mesures d’estalvi en el consum
d’aigua..
A partir del que s’estableix a la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) del Delta de l’Ebre, una part del sector es
delimita com de sensibilitat molt alta degut a quedar inclosa en zona de sistema hídric (T=100) (veure
mapa de sensibilitat de la fitxa). No obstant, tal com es pot comprovar en la imatge següent, en l’Estudi
d’Inundabilitat del municipi de Sant Carles de la Ràpita realitzat per Geocat i validat per l’Institut Geològic de
Catalunya realitzat a una escala més detallada, aquesta àrea quedaria fora de la zona de sistema hídric, fet
pel qual el sector passaria a enquadrar-se gairebé en la seva totalitat en espai de sensibilitat ambiental
baixa.

Impactes
previsibles
sobre el medi
ambient

Font: Estudi d’Inundabilitat de Sant Carles de la Ràpita – Geocat - IGC (2012)
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Mapa de
sensibilitat
ambiental

Idoneïtat
ambiental
Mesures
preventives
o
correctores
suggerides

MOLT ALTA

ALTA

MODERADA

BAIXA

MOLT BAIXA

Les mesures de protecció suggerides des de l’equip d’avaluació ambiental han estat incorporades en la
seva totalitat a les fitxes descriptives dels sectors incloses a la documentació del POUM, i per tant s’han
incorporat en l’apartat “Mesures de protecció ambiental previstes” de la present taula.
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INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
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Nom del sector
Classificació
actual

SUD-04 “l’Horta
Vella”
SUC

SUNC

Superfície:

SUD

SUND

23,135 ha

SNU

Sector de sòl urbanitzable delimitat format per dos subàmbits.

Úsos del sòl

El subàmbit 1, ubicat a l’est, coincideix amb l'àmbit del Text refós de la Modificació puntual del PGOU
conformat per la CTUTE el 19 d'octubre de 2011 ajustat al PAUt 05. El subàmbit 1 es correspon als sòls
situats a l'Horta Vella, a la part septentrional del centre escolar de l'Horta Vella i del carrer de Freginals.
També inclou els sòls corresponents a dues finques situades al carrer del Camp, afectades per
l'examplement viari, de manera que es garanteixi una bona connexió entre el carrer de Sant Rafel i l'Horta
Vella.
Al subàmbit 1 actualment l’ús principal del sector és el d’horta. Actualment algunes es troben en actiu
i’altres no estan sent explotades.
El subàmbit 2, ubicat més a l’oest, es correspon a sòls situats a la Pedragosa, a ponent del sector SUD 03
Porta Nord.
Al subàmbit 2 hi trobem la presència de zones de conreu de secà.

Proposta
d’ordenació

Definir un bon establiment urbà, tot reconeixent les aptituds del lloc, amb una bona integració
paisatgística i garantir la seguretat de les persones.
Usos: A definir en els Plans parcials que els desenvolupin.
Condicions de desenvolupament i gestió: S'estableix que tant el subàmbit 1 com el subàmbit 2 es puguin
desenvolupar independentment mitjançant els respectius plans parcials d'ordenació, sempre i quan el
subàmbit 2 no es pugui desenvolupar fins que s'asseguri el desenvolupament del subàmbit 1, el qual
està condicionat a un assentament urbà que garanteixi la seguretat de les persones, atès el risc que
poden provocar les avingudes del barranc del Solito.
En cas que calgui fer obres, tant internes com externes, per tal de garantir l'esmentada seguretat,
aquestes aniran a càrrec del sector. En cas que no es pugui encabir l'edificabilitat del subàmbit 1 en la
seva superfície delimitada, caldrà que es tramiti un sector únic i es transvassi edificabilitat del subàmbit
1 al subàmbit 2.
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Mapa
d’ordenació
proposada

Mesures de
protecció
ambiental
previstes

168

A banda de les mesures de caràcter general que ja es determinen a la normativa del POUM, tant per a la
totalitat del municipi com concretament pels sectors de sòl urbanitzable, s’incorporen en el present
sector les següents determinacions ambientals:
- El document de planejament derivat que desenvolupi el subàmbit 1 haurà d’incorporar aquelles
mesures (bé a l’interior de l’àmbit, bé al seu entorn) que evitin l’afectació derivada del risc
d’inundació que es determina per a aquest àmbit a l’estudi d’inundabilitat que acompanya al
POUM (realitzat per Geocat i validat per l’Institut Geològic de Catalunya). Aquestes mesures
prioritzaran sistemes naturals, com ara basses de laminació, i en tot moment hauran de ser
validades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Es maximitzaran les condicions de permeabilitat del terreny en paviments de voreres i zones
d’aparcament.
- En el subàmbit 2 caldrà conservar el màxim nombre d’arbres existents actualment, sobretot els
de major port, com a vegetació de les zones verdes, així com d’altres elements d’interès
patrimonial.
- Donat que el sector es localitza en un emplaçament sensible des del punt de vista paisatgístic en
relació a la plana deltaica, es tindran especialment en consideració les mesures de protecció
paisatgística general que s’inclouen a la normativa del Pla.
- Es minimitzarà la contaminació lluminosa en les zones més properes a la plana deltaica.
- En el disseny de les construccions residencials es procurarà maximitzar les condicions
d’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables, així com de mesures d’estalvi en el
consum d’aigua.
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Impactes
previsibles
sobre el medi
ambient

El subàmbit 1 es localitza majoritàriament en zona de sensibilitat ambiental molt alta pels següents
motius:
- El subàmbit 1 es veu afectat gairebé en la seva totalitat per zona delimitada com a zona fluvial
(T=10 anys) segons l’estudi d’inundabilitat realitzat per Geocat i validat per l’Institut Geològic de
Catalunya.
- Presència al subàmbit 1 d’una zona d’hortes amb valor natural i social al municipi. Elevada
visibilitat de l’àmbit des de la zona deltaica.
El subàmbit 2 presenta gairebé en tota la seva extensió una sensibilitat ambiental baixa, exceptuant una
petita peça al sud del sector com a zona de policia (100 m).

Mapa de
sensibilitat
ambiental

Idoneïtat
Ambiental
Subàmbit 1
Idoneïtat
Ambiental
Subàmbit 2
Mesures
preventives
o correctores
suggerides

MOLT ALTA

ALTA

MODERADA

BAIXA

MOLT BAIXA

MOLT ALTA

ALTA

MODERADA

BAIXA

MOLT BAIXA

Les mesures de protecció suggerides des de l’equip d’avaluació ambiental han estat incorporades en la
seva totalitat a les fitxes descriptives dels sectors incloses a la documentació del POUM, i per tant s’han
incorporat en l’apartat “Mesures de protecció ambiental previstes” de la present taula.
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INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Nom del
sector

Classificació
actual

Úsos del sòl

SUD-05 “Saliner”

SUC

SUNC

Superfície:

SUD

SUND

24.981 ha

SNU

Sector de sòl urbanitzable delimitat format per dos subàmbits.
El subàmbit 1 es correspon aproximadament a l'àmbit del PGOU del sector de suport del Port SUNP8.
Comprèn terrenys situats entre el canal del marge esquerre de la carretera d'Amposta TV-3408, la
delimitació del Domini Públic Marítimo Terrestre (DPMT) i un límit que coincideix amb una traça virtual entre
la futura rotonda proposada a la TV-3408 i el dic llevant de l'ampliació del port.
El subàmbit 1 està destinat majoritàriament al cultiu de regadiu de l’arròs. Dins del sector també es poden
trobar algunes cases aïllades i algunes zones d’horta i el pas d’un canal, paral·lel al qual s’ha habilitat un
carril bici.
El subàmbit 2 coincideix amb sòls situats a la part septentrional del sector SUD03 Porta Nord, entre el
polígon del Salt i la prolongació de la Timba. Cal remarcar que en el planejament vigent aquest subàmbit
estava delimitat com a sòl urbanizable programat.
Al subàmbit 2 hi trobem la presència de zones de conreu, predominantment fruiters de secà, així com el
pas d’un vial que l’atravessa transversalment.

Proposta
d’ordenació

L’objectiu del sector és definir un bon establiment urbà sensible amb el lloc, amb una bona integració
paisatgística i que garanteixi la seguretat de les persones. Permetre un establiment turístic de primer
ordre.
Usos: A definir en els corresponents Plans parcials dels dos subsectors.
Condicions de desenvolupament i gestió: S'estableix que tant el subàmbit 1 com el subàmbit 2 es puguin
desenvolupar independentment com a sectors mitjançant els respectius Plans parcials urbanístics,
sempre i quan el subàmbit 2 no es pugui desenvolupar fins que s'asseguri el desenvolupament del
subàmbit 1, el qual està condicionat a un assentament urbà que garanteixi la seguretat de les persones
atès el risc d'inundabilitat que pot provocar les cotes excessivament baixes dels terrenys.
En cas que calgui fer obres, tant internes com externes, per tal de garantir l'esmentada seguretat,
aquestes aniran a càrrec del sector. En cas que no es pugui encabir l'edificabilitat del subàmbit 1 en la seva
superfície delimitada, caldrà que es tramiti un sector únic i es transvassi edificabilitat del subàmbit 1 al
subàmbit 2.
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Mapa
d’ordenació
proposada

Mesures de
protecció
ambiental
previstes

172

A banda de les mesures de caràcter general que ja es determinen a la normativa del POUM, tant per a la
totalitat del municipi com concretament pels sectors de sòl urbanitzable, s’incorporen en el present sector
les següents determinacions ambientals:
- El document de planejament derivat que desenvolupi el subàmbit 1 haurà d’incorporar aquelles
mesures (bé a l’interior de l’àmbit, bé al seu entorn) que evitin l’afectació derivada del possible risc
d’inundació.
- Es maximitzaran les condicions de permeabilitat del terreny en paviments de voreres i zones
d’aparcament.
- Les característiques de l’edificació i de la urbanització garantiran en tot moment una adequada
transició amb els espais naturals que envolten a aquest sector.
- Donat que el sector es localitza en un emplaçament sensible des del punt de vista paisatgístic com
es la plana deltaica, es tindran especialment en consideració les mesures de protecció
paisatgística general que s’inclouen a la normativa del Pla.
- Es minimitzarà la contaminació lluminosa pel fet d’ubicar-se a la plana deltaica.
- En el disseny de les construccions residencials es procurarà maximitzar les condicions d’eficiència
energètica i la utilització d’energies renovables, així com de mesures d’estalvi en el consum d’aigua.
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El subàmbit 1 es localitza majoritàriament en zona de sensibilitat ambiental molt alta pels següents
motius:
-

El subàmbit 1 es veu afectat gairebé en la seva totalitat per zona delimitada com a sistema hídric
(T=100 anys) segons la Planificació d’Espais Fluvials (PEF) del Delta.
Es localitza en terreny deltaic, amb predomini de superfície destinada al conreu de l’arrós.
Es troba associat al nou Port però allunyat de la trama urbana.
És sòl de protecció especial segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.

El subàmbit 2 es localitza majoritàriament en zona de sensibilitat ambiental molt alta pels següents
motius:
-

Impactes
previsibles
sobre el medi
ambient

És sòl de protecció especial segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.

Tot i que el subàmbit 2 es localitza en sòl de protecció especial segons el Pla Territorial, es considera
aquest no reuneix els valors naturals o de connectivitat ecològica, ni la localització al territori que
determinen que un sòl esdevingui de protecció especial i quedi integrat a una xarxa permanent i contínua
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori.
Així, cal tenir en compte que actualment el subàmbit 2 es troba ocupat per algunes zones de cbonreu de
secà i horta, i està atravessat tangencialment per un vial asfaltat. Alhora, el subsector limita amb la
carretera d’accés al nucli urbà, per l’est, i amb el sòl urbà i en una zona contigua al sector de sòl industrial
del Salt, a l’oest. Amb això, es considera necessari disposar d’aquest sector per tal de procedir a una
ordenació que esdevingui adequada amb l’entorn en que es localitza. En aquest sentit la seva localització
al marge esquerra de la N-340a, entre aquesta i l’espai delimitat com a sòl urbà, reforça aquest paper
d’àmbit destinat a la compleció dels límits urbans. S’ha de tenir en compte a més, que el aquest àmbit està
delimitat en el planejament vigent com a sòl urbanizable programat.
Tenint en compte aquests antedecents, la poca superfície del mateix, el fet de que aquest no es troba
inclós en la delimitació com a espai C3 pel PDUSC (que coincideix majoritàriament amb la delimitació del sòl
de protecció especial), i de que es tracta d’un àmbit sense cap aspecte ambientalment rellevant que pugui
desaconsellar el seu desenvolupament, es considera que és justificable des del punt de vista ambiental
l’ocupació d’aquest espai delimitat com de protecció especial. S’ha de tenir en compte a més que el mateix
es contempla per tal d’alleugerir la pressió de l’edificabilitat sobre el subàmbit 1.
Amb tot això, es considera que caldrà tenir en compte el que s’estableix a l’apartat 4 de l’article 2.4. de les
de les Normes d’ordenació del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre de presició i delimitació de límits,
segons el qual els límits dels diferents tipus de sòl que componen el sistema d’espais oberts poden ser
concretats pels instruments de planejament urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més
detallades, sempre que no hi hagi augments substancials de superfície de sòl de menor protecció en
detriment del de major protecció.
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Les mesures de protecció suggerides des de l’equip d’avaluació ambiental han estat incorporades en la
seva totalitat a les fitxes descriptives dels sectors incloses a la documentació del POUM, i per tant s’han
incorporat en l’apartat “Mesures de protecció ambiental previstes” de la present taula.
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6.4 IMPACTE SOBRE ELS RECURSOS, LA GENERACIÓ DE RESIDUS I
LES INFRAESTRUCTURES
Aquest apartat pretén avaluar de manera quantitativa la incidència que tindrà el
desenvolupament urbà previst pel POUM sobre els principals vectors ambientals analitzats: cicle
de l’aigua, energia i residus.
Tot i així, cal tenir en compte que l’anàlisi que es realitza a continuació es merament estimatiu i
les dades que es donen només serveixen per a definir a grans trets la situació que haurà de
preveure l’organisme competent.
Per aquest càlcul es pren com a referència el càlcul de nous habitants prevists per la
documentació del POUM en cas de desenvolupament dels diferents sectors previstos, que en
aquest cas és de 28.294 habitants.

6.4.1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Pel que fa a l’abastament d’aigua, el POUM incorpora al Capítol XIII del Volum V “Memòria
justificativa” l’anàlisi de la capacitat d’absorció dels creixements previstos per les
inraestrcutures d’abastament existents. Aquest document es considera vàlid com a instrument
d’anàlisi de la suficiència del recurs. Com a conclusió al mateix s’esmenta que els
subministraments garantits del CAT, més les aportacions dels pous municipals, permeten
afirmar que es podrà abastar folgadament les necessitats de la demanda potencial que preveu
el POUM.

6.4.2 SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
Tal com s’indica al Capítol XIII del Volum V “Memòria justificativa” del POUM, Sant Carles de la
Ràpita disposa d'una estació depuradora des de l'any 1994, ampliada al 2008, que realitza un
tractament biològic amb eliminació de nitrogen i amb tractament terciari. El disseny de cabal
equivalent és de 6.310m3/dia i per una població de 28.921 habitants que és superior a una
població equivalent de 15.546 habitatges x 2,6 x 0,7 = 28.294 habitants, considerant un
coeficient, una ocupació i funcionament simultani del 70%.
En aquests moments a la depuradora li arriba un cabal mitjà anual de 3.000m3/dia.
També val a dir que s'ha fet una reserva de sòls al polígon del Rajolar qualificats com a serveis
tècnics per tal de permetre la construcció d'una EDAR pels nous àmbits industrials del Salt i del
Rajolar.
Per tant, podem dir que hi ha suficiència pel que fa al dimensionat del sanejament de les aigües
residuals.
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6.4.3 POTÈNCIA ELÈCTRICA
Pel càlcul de la potència elèctrica necessària, a grans trets s’estimaria multiplicant una potència
mitja per la superfície del sector, tenint en compte que:
(1) Habitatge: 5,750 Kw/ut (es considera que hi haurà accés a subministrament de
gas)*
(2) Equipaments: 0,1 Kw/m2*
(3) Zona verda: 0,002 Kw/m2*
(4) Enllumenat viari: 185 kw/km2
*Font: INCASÒL

A partir de les dades de nous habitatges previstos pel POUM i de les superfícies de zones verdes i
d’equipaments incloses a la memòria del POUM, es calculen les següents dades de potència
elèctrica necessària:

kw usos
residencials
(1)
30.250,75

kw zones
verdes (2)
1.248,70

kw
equipaments
(3)
32.730

kw
enllumenat
(4)
233,65

Total kw
64.463,10

(1) 5.261 habitatges
(2) 624.350 m

2

(3) 327.300 m

2

(4) 0,263 km (considerant la superfície de tots els sectors)
2

Actualment tot el subministrament d'electricitat al municipi de Sant Carles de la Ràpita el fa la
companyia Fecsa-Endesa que compta amb una extensa xarxa de mitja i baixa tensió. A part, hi ha
una línia d'alta tensió que travessa de nord a sud el terme municipal pel vessant llevant del
massís del Montsià.
L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va cedir a Fecsa-Endesa uns terrenys situats al peu del
camí de Matarredona i a més ha pagat una important quantitat de diners per tal que l'empresa
procedeixi a la construcció d'una nova subestació que garanteixi el subministrament al
desenvolupament urbanístic futur.

6.4.4 GENERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
L’estimació de la generació de residus sòlids urbans (RSU) provinent del desenvolupament dels
SUD es calcula a partir de la generació del municipi per habitant i dia, que era de 1,20
Kg/habitant/dia segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (any 2010).
Es considera una mitjana de 2,76 habitants per habitatge principal (segons dades del cens de
2001).
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Per tant, s’estima un generació de residus sòlids urbans pel creixement previstos (tenint
present que existeix un màxim de 5.261 habitatges) de 17.424,43 kg/dia.
La normativa del POUM ja preveu la reserva d’espai necessari en la definició dels vials per tal de
situar els contenidors necessaris per a la recollida selectiva dels residus.

6.5 INCIDÈNCIA DEL PLA SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE
La classificació del sòl no urbanitzable del municipi de Sant Carles de la Ràpita s’ha realitzat a
partir de la premissa general que, donades les seves propietats, tot aquest sòl s’ha de protegir i
s’ha de dotar de la normativa específica que en permeti conservar la seva funcionalitat i
potencialitat o vocacionalitat.
L’estudi detallat de la realitat actual de les característiques del sòl no urbanitzable del municipi
ha permès identificar les diferents potencialitats funcionals d’aquests sòls, tot valorant molt
detalladament l’espai que els rodeja, ja que explica en part les pressions i tensions a les quals es
troba sotmès alhora que dóna eines per interpretar la seva possible evolució i la seva funció clau
en un futur. És la percepció global de tot aquest sistema el que permet ordenar el sòl no
urbanitzable de Sant Carles de la Ràpita de manera que es relligui formalment l’espai i el paisatge
evitant l’evolució anàrquica dels usos dels sòl i en potenciï la seva funcionalitat vocacional.
La zonificació i regulació del sòl no urbanitzable de Sant Carles de la Ràpita s’ha realitzat
bàsicament atenent als següents criteris:
•

Respecte als principis de continuïtat, compensació, autonomia i equilibri, quantitat, i
funcionalitat

•

Reconeixement i potenciació de les funcions ambiental, productiva, cultural i lúdica

•

Coherència amb la planificació territorial i sectorial de caire ambiental

Tot plegat tenint en compte la realitat, història i característiques pròpies del territori municipal i
el seu marc territorial.
Així doncs, la identificació bàsica i delimitació de les zones en que es qualifica el sòl no
urbanitzable s’ha realitzat a partir del reconeixement de les cobertes del sòl existents o
potencials, dels elements de valor del patrimoni natural, paisatgístic i cultural, com són els
hàbitats d’interès comunitari.
A partir d’aquí, reconeixent que els espais naturals i agraris són plurifuncionals i que no es poden
entendre des d’un únic punt de vista, i que aquesta variabilitat fa que la seva delimitació sigui
variable en funció de l’aspecte que es considera, es planteja una zonificació multicapa o de
zones superposades. La superposició d’aquestes diferents capes, reconeix diferents elements
de cada porció del territori i la suma de les regulacions de cada capa dóna com a resultat la
caracterització i les directrius de gestió i ordenació de cada una d’aquestes porcions.
A mode de síntesi, es pot dir que la zonificació del sòl no urbanitzable de Sant Carles de la Ràpita
s’ha anat desenvolupant de la següent manera:

178

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

1. En primer lloc s’han reconegut els elements que la planificació d’espais naturals de
Catalunya reconeix com a Espais d’Interès Natural i que, bàsicament són els espais
que componen el PEIN i la Xarxa natura 2000. Aquests espais, donat que disposen
de regulació pròpia s’han identificat dintre d’una clau específica (NU1-PEIN Sòls
d’especial interès natural). Concretament es tracta dels espais PEIN del Delta de
l’Ebre i de la Serra de Montsià, ambdós espais inclosos així mateix a la Xarxa Natura
2000.
2. En segon lloc s’han reconegut els espais que tinguin algun tractament especial en el
planejament territorial o director urbanístic i que hagi de ser recollit pels
planejaments municipals. En aquest sentit, tenen una consideració específica,
d’una banda, els espais identificats el Pla director urbanístic del sistema costaner, el
qual ja estableix regulacions específiques per aquests espais. Aquests espais
s’identifiquen amb la clau NU2 Sistema Costaner segons PDUSC i s’hi reconeixen les
següent sub-claus d’acord amb la caracterització que fa el propi PDUSC: NU2-C1,
NU2-C3 i NU2-CPEIN. Concretament, aquests espais són les dues unitats territorials
de regulació de sòl costaner C1 (Bassa de la Rabassa UTRC-219, i Sant Carles Nord UTRC-220); la unitat territorial de regulació de sòl costaner C3, situada al nord de la
zona C1 de Sant Carles Nord, i la UTR-CPEIN inclosa al PEIN del Delta de l’Ebre.
Dintre de la planificació territorial, necessàriament s’ha de considerar també la
zonificació dels espais oberts que es fa en el Pla Territorial Parcial de les Terres de
l’Ebre, el qual distingeix entre sols de protecció especial, de protecció territorial i de
protecció preventiva. L’estratègia del POUM en aquest sentit consisteix en
reconèixer aquestes delimitacions i utilitzar-les com a base per a la determinació
d’altres categories més concretes que responguin a la realitat física del territori. Així,
tots els espais identificats com a zones de protecció especial pel Pla territorial
(exceptuant els corresponents a PEIN i Xarxa Natura 2000 ja han estat considerats
abans), tenen la consideració en el POUM d’espais de valor i la seva regulació es
vincula a la que estableix el Pla territorial. El POUM identifica aquests espais amb la
clau NU3-Zona de valor ecològic, el qual comprèn els Hàbitats d’Interès Comunitari
(HIC) i els àmbits de protecció especial delimitats pel Pla territorial parcial de les
Terres de l’Ebre al voltant dels barrancs de Solito i de l’Aiguassera, a l’entorn de la
zona PEIN de la Serra de Montsià, i que es considera necessari mantenir com a zona
d’esmorteïment entre aquest espai protegit i la zona de rústec comú.
3. Finalment els sòls de protecció preventiva, i la resta de sòl no urbanitzable, es
qualifiquen en el POUM amb la clau NU4- Rústec comú.
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7
DETERMINACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE
EL MEDI AMBIENT
El present apartat pretén sintetitzar aquells vectors ambientals sobre els quals el POUM de Sant
Carles de la Ràpita podrà tenir una incidència positiva o negativa que pugui ser considerada
significativa atenent a les dades analitzades en els apartats precedents.
Per tal d’avaluar cada un dels efectes, s’han agrupat en funció del vector al que afecten i per a
cada un d’ells s’assenyalen, en primer lloc, aquells que es considera que poden tenir efectes
significatius sobre el medi ambient. Per tal de concretar l’avaluació d’aquest efecte significatiu
es detalla a partir del símbol utilitzat si aquest impacte és en sentit positiu ( ) o negatiu ( ).
En segon lloc, per a aquells impactes potencials identificats com a significatius, es procedeix a
caracteritzar-los en funció de si els efectes serien directes, secundaris, acumulatius, sinèrgics, a
curt, mitjà o llarg termini, permanents o temporals i positius o negatius, tal i com estableix la
normativa.
La definició dels qualificatius aplicats per a la caracterització dels efectes considerats la trobem
a l’annex I del Reial decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a
l’execució del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació de l’impacte
ambiental, que es consideren extrapolables a l’avaluació ambiental de plans:
• Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la
població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics i
de les externalitats de l’actuació contemplada.
• Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural,
paisatgístic, de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la
contaminació, de l’erosió o colmatació i demés riscos ambientals en la discordança amb
l’estructura ecològico-geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat determinada.
• Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.
• Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència immediata respecte a la
interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.
• Efecte acumulatiu: Aquell que, al prolongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor,
incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar mecanismes d’eliminació amb
efectivitat temporal similar a la del increment de l’agent causant del dany.
• Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània
de varis agents suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de les
incidències individuals contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou aquell efecte amb
un mode d’acció que indueix en el temps a l’aparició d’altres nous.
• Efecte a curt, mitjà o llarg termini: Aquell efecte, la incidència del qual pot manifestar-se,
respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en
períodes superiors.
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• Efecte permanent: Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors
d’acció predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques
o ambientals presents al lloc.
• Efecte temporal: Aquell que suposa una alteració no permanent en el temps
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MEDI FÍSIC

SIGNIFICATIU

7.1 IDENTIFICACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS
OBSERVACIONS



Tot i que amb el present POUM no es prev euen nous
creixements respecte al planejament vigent, sí que es
desenvolupen sectors que per la seva superfície
implicaran un augment de la superfície de compactació
del terreny.

Geologia, litologia i edafologia
Afecció a punts geològics d’interès
Compactació del terreny
Fenòmens erosius
Orografia i geomorfologia
Moviments de terres i modificació del terreny

Els sectors de creixement previstos es localitzen en
terrenys amb poca pendent fet pel qual no es preveu
una necessitat significativa de moviments de terres ni
de modificacions del relleu.

Modificació del relleu
Cicle de l’aigua
Afecció a elements de la xarxa hidrològica



Pel que fa al cicle de l’aigua, el tractament i protecció de
torrents i rieres que es fa al POUM, permet garantir la
conservació d’aquests i de les seves lleres. El POUM
també preveu mesures per a garantir la permeabilitat
dels sòls.



Pel que fa a la interacció amb la xarxa de sanejament, tot
i que els creixements impliquen una major pressió sobre
aquests sistemes, el pla incorpora millores en la xarxa
actual i garanteix les condicions de sanejament,
preveient a més sistemes separatius de recollida
d’aigües.

Canvi de les condicions hidrològiques
Afecció a la xarxa d’aigües pluvials
Interacció amb la xarxa de sanejament
Afecció sobre la qualitat de les aigües
Afecció a aqüífers i les condicions de recàrrega
Qualitat atmosfèrica
Efectes sobre la qualitat de l’aire

Qualitat acústica
Efectes sobre la qualitat acústica

Contaminació lluminosa
Efectes sobre la contaminació lluminosa

Exposició a camps electromagnètics
Exposició de la població a camps electromagnètics

És inherent al creixement urbanístic una afectació sobre
la qualitat de l’aire, derivada especialment de la nova
mobilitat generada. Pel que fa a aquest últim aspecte, es
considera que el model de creixement adoptat garanteix
un desenvolupament compacte dels nuclis urbans i
proper a nodes de transport públic, minimitzant-se, per
tant, la necessitat de desplaçaments motoritzats.
En el mateix sentit que en el cas de la qualitat de l’aire, el
model urbà previst pel POUM no suposarà un element
potencial de generació de contaminació acústica. La
normativa inclou les regulacions necessàries de les
activitats industrials per garantir la mínima afectació
derivada de la contaminació acústica.
Els creixements previstos es realitzen en continuïtat
amb els nuclis urbans actuals, fet pel qual no es
preveuen efectes especialment significatius derivats de
la contaminació lluminosa.
Tot i localitzar-se al terme municipal diverses línies de
conducció elèctrica, els sectors previstos es localitzen
allunyats a aquestes, fet pel qual es descarta qualsevol
afectació derivada d’aquest fet.
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Vegetació
Efectes sobre les comunitats vegetals i els individus
aïllats
Efectes sobre les espècies protegides
Efectes sobre les forests públiques
Efectes sobre els arbres monumentals
Efectes sobre vegetació singular
Efectes sobre el medi natural en general a causa de
la pèrdua o afecció de la vegetació, donat els
diversos beneficis que generen les comunitats
vegetals sobre el territori.
Fauna
Efectes sobre els hàbitats emprats per la fauna
Efectes sobre les comunitats faunístiques
Afectació als corredors biològics i a la connectivitat
ecològica
Afectació a plans de gestió i protecció de fauna

MEDI ANTRÒPIC
Paisatge
Efectes sobre la qualitat del paisatge
Afecció a causa de la possible evolució del paisatge,
considerant les dinàmiques naturals del medi, les
tendències socioeconòmiques, la legislació vigent o
la implementació de les polítiques territorials,
urbanístiques i sectorials actuals

SIGNIFICATIU






SIGNIFICATIU

MEDI BIÒTIC



OBSERVACIONS

El POUM garanteix la protecció de les principals
comunitats vegetals presents al municipi, a partir de la
regulació que efectua del sòl no urbanitzable. La
normativa preveu elements de protecció d’aquest
patrimoni natural, i es detallen aquelles espècies
invasores que s’han d’evitar en els processos de
vegetació de zones verdes i jardins privats.

Una conseqüència directa de l’apartat anterior referent a
la conservació dels espais de valor pel que fa a la
vegetació és el manteniment de les condicions i els
hàbitats emprats per la fauna present al terme
municipal, amb especialincidència positiva sobre els
barrancs i rieres.
Alhora, el Pla inclou determinacions en el sentit de
millorar i potenciar la connectivitat ecològica en sentit
terra-mar.

OBSERVACIONS

L’ordenació prevista implica millores en el tractament
d’aquells sectors més sensibles des del punt de vista
paisatgístic, per la seva localització en espais de valor,
com poden ser l’Horta Vella o la zona del Saliner. En
aquest sentit, es considera que el procés de
desenvolupament previst i l’ordenació suposa una
millora respecte a les determinacions previstes en el
planejament vigent.
D’altra banda, la normativa garanteix el manteniment de
les condicions de qualitat paisatgística del sòl no
urbanitzable, protegint els elements principals (masies,
xarxa viària rural, xarxa hidrològica, fonts,deus i ullals,
àrees boscoses i carenes i pendents) i regulant les
condicions d’ocupació i construcció en aquest àmbit.

Usos i ocupacions
Afecció als usos agrícoles i al sector agrari a causa
de la pèrdua de sòl agrícola i pel canvi d’usos
Afecció a altres infraestructures

Afecció als usos forestals i repercussió en el sector
primari a causa de la pèrdua de sòl forestal



Els principals desenvolupaments es realitzen sobre sòls
que actualment es configuren com a sòls agrícoles. En
aquest sentit cal destacar la localitzció del sector de
l’Horta Vella, que afectaria a espais ocupats sobre zones
de cultius hortícoles. Cal dir que amb el
desenvolupament previst es redueix l’afectació en
comparació amb l’ordenació prevista en el planejament
actual.
Pel que fa als sòls forestals, l’afectació produïda pel
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Afecció sobre els usos ramaders (zones de pastura
o activitats ramaderes extensives)

desenvolupament dels sectors és mínima, i es garanteix
el manteniment de la superfície forestal del municipi, la
qual es troba regulada específicament a la normativa.

Afecció sobre els usos cinegètics en cas que s’afecti
a una àrea de caça



Afecció a la cohesió social (desequilibris i
polarització social)



Afecció sobre la permeabilitat i funcionalitat de les
infraestructures de la xarxa viària i xarxa de camins



Quan a l’afectació a les zones de caça, tenint en compte
les tres zones de caça que ocupen tot el territori
municipal, innevitablement caldrà tenir en compte la
seva revisió amb el desenvolupament dels sectors que
es preveuen.
En referència a la cohesió social, es considera que
l’ordenació garanteix un model urbà integrador, amb les
dotacions i localització adequada d’habitatge protegit i
un model de ciutat compacte i en continuïtat amb el
nucli existent.
Pel que fa a la xarxa de camins, el POUM els protegeix
especialment dins de la normativa i en preveu la
conservació i millora dels que estan integrats en la xarxa
de grans recorreguts.

Patrimoni cultural
Afecció a elements del patrimoni arquitectònic



El POUM preveu la protecció i conservació dels diferents
elements de patrimoni arquitectònic inclosos en el
catàleg. El POUM inlcou un compler catàleg d’elements
de valor arquitecònic i natural presents al municipi.

Afecció a elements del patrimoni arqueològic

Planejament
Incompatibilitats o incoherències amb el
planejament vigent
Incompatibilitats
o
incoherències
amb
prescripcions establertes en altres instruments
d’ordenació
Medi socioeconòmic
Efectes sobre la població dels municipis i l’entorn
pròxim
Efectes sobre l’economia dels municipis, l’entorn
pròxim i la comarca
Efectes sobre el mercat de treball dels municipis,
l’entorn pròxim i la comarca on està ubicada







La revisió del POUM permet la seva adequació als
instruments urbanístics i territorials de rang superior i
especialment al Pla territorial parcial de les Terres de les
Terres de l’Ebre i al PDUSC.

El POUM preveu una ordenació municipal que hauria de
permetre la diversificació econòmica del municipi, a
partir de la consolidació d’activitats industrials i de
serveis turístics lligades als nous desenvolupaments
urbans, els quals es preveuen com a zones urbanes
diverses i per tant, generadores d’activitat econòmica.

185

Risc d’inundació
Afecció a àrees delimitades com a inundables o
potencialment inundables
Possibilitat que s’incrementi o s’afecti el risc
d’inundabilitat del territori

SIGNIFICATIU

RISCOS NATURALS




OBSERVACIONS

Tal com s’ha pogut comprovar en l’anàlisi dels diferents
sectors, els sectors de l’Horta Vella i del Saliner es
localitzen en zones delimitades com a inundables. Tot i
això, es considera que en la normativa i criteris de
desenvolupament d’aquests sectors es garanteix que
aquests no es vegin afectats pel risc d’inundació,
preveient localitzacions alternatives de l’edificabilitat en
el cas de que, malgrat l’adopció de mesures no es faci
compatible el desenvolpament d’aqusts sectors amb la
seguretat de les persones.
Per tant, tot i aquests sectors previstos, el seus criteris
de desenvolupament fixen les bases per a no
incrementar aquest risc d’inundació.

Risc d’incendi forestal
Afecció a àrees amb alt risc d’incendi (segons la
normativa aplicable)

Riscos geològics
Afecció d’àrees on s’ha determinat risc geològic
moderat o alt
Increment o afecció al risc geològic detectat al
territori
Increment o provocació de fenòmens erosius
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Els sectors de creixement previstos no suposen un
element potencial de risc pel que fa als incendis
forestals. Tanmateix, la normativa del POUM incorpora
els elements de regulació necessari per a garantir la
compatibilitat dels creixements urbans amb la
necessitat de prevenció envers els incendis forestals.
Tal com es pot comprovar en l’estudi d’avaluació dels
riscos geològics que acompanya al POUM, no es
preveuen riscos geològics significatius derivats del
desenvolupament del POUM.
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7.2 MATRIU D’IMPACTES
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MEDI FÍSIC
MEDI BIÒTIC

Geologia, litologia i edafologia
Compactació del terreny
Cicle de l’aigua
Afecció a elements de la xarxa
hidrològica
Interacció amb la xarxa de
sanejament
Vegetació
Efectes sobre el medi natural
en general a causa de la
pèrdua o afecció de la
vegetació, donat els diversos
beneficis que generen les
comunitats vegetals sobre el
territori
Fauna
Efectes sobre els hàbitats
emprats per la fauna

RELACIÓ

negatiu

SENTIT
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RISCOS
NATURALS

MEDI ANTRÒPIC

Paisatge
Efectes sobre la qualitat del paisatge
Usos i ocupacions
Afecció als usos agrícoles i al sector
agrari a causa de la pèrdua de sòl
agrícola i pel canvi d’usos
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Afecció a la cohesió social
(desequilibris i polarització social)
Afecció sobre la permeabilitat i
funcionalitat de les infraestructures
de la xarxa viària i xarxa de camins
Patrimoni cultural
Afecció a elements del patrimoni
arquitectònic
Afecció a elements del patrimoni
arqueològic
Planejament
Incompatibilitats o incoherències
amb prescripcions establertes en
altres instruments d’ordenació
Medi socioeconòmic
Efectes sobre la població dels
municipis i l’entorn pròxim
Efectes sobre l’economia dels
municipis, l’entorn pròxim i la
comarca
Efectes sobre el mercat de treball
dels municipis, l’entorn pròxim i la
comarca on està ubicada
Risc d’inundació
Afecció a àrees delimitades com a
inundables
o
potencialment
inundables
Possibilitat que s’incrementi o
s’afecti el risc d’inundabilitat del
territori
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7.3 EFECTES AMBIENTALS DE LA MOBILITAT GENERADA
La mobilitat generada pel nou POUM es detalla en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
(EAMG) que l’acompanya. Cal posar de manifest que el desenvolupament urbà, en general, va
associat a un increment dels desplaçaments derivats bàsicament de l’increment de població i de
l’acvtivitat. En aquest sentit, cal suposar que aquest increment derivarà en un creixement de les
emissions de contaminants a l’atmosfera i, en certa mesura, de la contaminació acústica
originada pel trànsit. Tanmateix, l’EAMG incorpora tot un seguit de mesures i actuacions
tendents afavorir una mobilitat més sostenible en tot el municipi (no únicament en els nous
creixements) i basada en els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic i que, per
tant, aquest increment no serà proporcional sinó que es veurà esmorteït per aquestes mesures.
Així mateix, la introducció progressiva de tecnologies menys contaminants en el nou parc de
vehicles mitiga l’impacte ambiental per vehicle i kilòmetre.
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8

VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA

8.1 COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
Tot seguit, es procedeix a valorar l’adequació de la proposta als objectius i criteris ambientals
determinats en el present informe de sostenibilitat ambiental. S’analitza de manera justificada si
es dóna o no compliment als objectius ambientals, i en cas afirmatiu si aquest és total o parcial.
El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides.
No compleix amb l’objectiu ambiental.

OBJECTIU AMBIENTAL 1: EVITAR LA URBANITZACIÓ EXTENSIVA TOT GARANTINT EL
CREIXEMENT COMPACTE, I MINIMITZANT I RACIONALITZANT EL CONSUM DE SÒL
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

PRIORITARI

El model de desenvolupament previst pel POUM implica que no es prevegi cap nou
creixement respecte al planejament vigent, i únicament es consoliden i es retoca
l’ordenació i els criteris de desenvolupament d’aquells sectors previstos en el PGOU
vigent. Per tant, el present document no implica una urbanització extensiva en el territori,
i aquests creixements es localitzen en continuïtat amb el nucli actual. S'aposta, per tant,
pel control del creixement emmarcat en un model clar d’acord amb les indicacions del Pla
Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre.
El sector SUP1 Eixample de Catalunya, urbanitzat, amb reparcel·lació aprovada i en
procés d'edificació, s'incorpora al règim de sòl urbà. El sector SUP3 Porta Nord, amb el pla
parcial i el projecte d'urbanització aprovats definitivament, així com el SUP8 Barranc del
Suís i SUP9 Mas de la Bruna, que es troben en les mateixes condicions que el SUP3, són
els únics sectors d'ús residencial en sòl urbanitzable que es delimiten juntament amb el
sector del Saliner i de l'Horta Vella.
D'altra banda, es proposa incorporar al règim de sòl no urbanitzable l'antic àmbit de sòl
urbanitzable no delimitat SUNP-7, tret d'una franja situada a cotes més baixes, al costat
de l'antiga traça de la Val de Zafán.
Els criteris d’ordenació i desenvolupament d’aquests sectors es basen en criteris de
racionalitat, i condicionen aquest creixement a que aquest es realitzi d’una manera
ordenada i evitant l’aparició de discontinuïtats i buïts urbans. Els creixements preveuen
usos complementaris al residencial, fet que permet la mixticitat d’usos i una major
diversificació urbana, minimitzant alhora les necessitats de desplaçaments per satisfer
les necessitats bàsiques.
El POUM manté la superfície existent de sòl no urbanitzable i en reforça els criteris de
conservació dels seus elements de valor i regula aquelles activitats i usos a emplaçar en
aquest àmbit no urbanitzable.
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OBJECTIU AMBIENTAL 5: TENIR EN COMPTE L’EXISTÈNCIA DE LES ÀREES DE RISC,
PRINCIPALMENT LES ZONES AMB RISC D’INUNDACIÓ I ZONES VULNERABLES PER LA
REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA DEL DELTA DE L’EBRE
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

PRIORITARI

Tot i que es mantenen com a urbanitzables els dos sectors més sensibles des d’aquest
punt de vista (l’Horta Vella i el Saliner), els criteris de desenvolupament que es fixen per a
aquests dos sectors es considera permeten garantir el compliment d’aquest objectiu
ambiental. Així, es valora positivament que els dos sectors incloguin com a requisit
normatiu garantir la seguretat de les persones, així com la previsió de subàmbits,
localitzats fora d’aquestes àrees delimitades com a inundables, que permetrien encabir
l’edificabilitat d’aquests sectors en cas que les mesures previstes no permentèssin
garantir la no afectació del risc d’inundabilitat.
A més, s’integren mesures de protecció ambiental que permetran incrementar el grau de
protecció d’aquests sectors envers el risc d’inundació.
Tal com s’indica en la disposició addicional tercera l’Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita, amb la tutela de l’Agència Catalana de l’Aigua, realitzarà un projecte que
incorporarà les mesures a aplicar per resoldre les afeccions hidrogràfiques pels sòls
urbans. Als àmbits on s’ha definit un Pla de Millora Urbana aquestes mesures les resoldrà
el mateix document derivat.
Pel que fa al risc de subsidència, l’estudi d’identificació de riscos geològics exposa que en
quant a patologies en edificacions o estructures viàries, no s’ha tingut constància que la
subsidència natural al Delta de l’Ebre hagi donat lloc a problemàtiques estructurals, atès
que la subsidència es produeix a una velocitat lenta i la distorsió angular associada és
moltbaixa, degut a què es tracta d’un procés extens i localment homogeni. No obstant, a
causa de les característiques litològiques del subsòl (sediments poc consolidats),
juntament amb variacions del nivells freàtic o altres causes que pugui alterar l’equilibri de
tensions del terreny, és possible que de forma molt puntual es puguin generar
desplaçaments diferencials majors que, tot i així, tendirien a ser baixos. Per tant s’ha
estimat una perillositat natural baixa enfront esfondraments derivats de la subsidència
natural del delta.

OBJECTIU AMBIENTAL 6: REVISAR ELS SECTORS PREVISTOS PEL PLANEJAMENT VIGENT
AFECTATS O QUE CONTENEN ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS

PRIORITARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Tal com s’ha anat comentant al llarg d’aquest document, la proposta de POUM manté els
sectors previstos al planejament vigent, fet pel qual es considera que es dóna compliment
parcial a aquest objectiu. Aquest grau de compliment es justifica pel fet de que en els
criteris de desenvolupament d’aquests sectors s’estableixen mecanismes per a garantir
l’adequació als aspectes més sensibles des del punt de vista ambiental. Per tant, si bé es
mantenen aquests sectors, es fixen criteris per a garantir la seva adequació ambiental.
Així en ambdós casos (sectors d’Horta Vella i del Saliner) es fixen dos subàmbits
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d’actuació, el segon dels quals es localitza fora dels terrenys més sensibles des del punt
de vista ambiental. Com a criteri general s'estableix que tant el subàmbit 1 com el
subàmbit 2 es puguin desenvolupar independentment com a sectors mitjançant els
respectius plans parcials d'ordenació, sempre i quan el subàmbit 2 no es pugui
desenvolupar fins que s'asseguri el desenvolupament del subàmbit 1, el qual està
condicionat a un assentament urbà que garanteixi la seguretat de les persones. En cas
que calgui fer obres, tant internes com externes, per tal de garantir l'esmentada
seguretat, aquestes aniran a càrrec del sector. En cas que no es pugui encabir
l'edificabilitat del subàmbit 1 en la seva superfície delimitada, caldrà que es tramiti un
sector únic i es transvassi edificabilitat del subàmbit 1 al subàmbit 2.
D’aquesta manera, s’assegura que en cas de que es desenvolupin els subàmbits 1 (on es
localitzen els elements d’afectació ambiental, principalment lligats al risc d’inundació),
aquests es faran garantint l’adequació dels mateixos. En cas contrari l’edificabilitat es
traslladaria al subàmbit 2, els quals com s’ha comentat, i com es pot comprovar en el
mapa de sensibilitat ambiental, presenten una sensibilitat ambiental baixa.

OBJECTIU AMBIENTAL 10: INCLOURE MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I REGULACIÓ DE
LA TIPOLOGIA I L’ESTÈTICA PER LES ZONES MÉS VISIBLES I MÉS SENSIBLES DES DEL PUNT DE
VISTA PAISATGÍSTIC
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

PRIORITARI

La regulació i ordenació dels sectors que proposa el POUM suposa una millora des del punt
de vista de tractament paisatgístic, respecte a l’ordenació prevista en el planejament
vigent. Així, es té compte el tractament de les façanes que confronten a indrets més
sensibles des del punt de vista paisatgístic com poden ser la zona del Delta o la primera
línia de costa.
El Pla regula les condicions de desenvolupament dels sòls delimitats com a sistema
costaner, o limítrofs a ell, el qual es desenvoluparà mitjançant plans especials que hauran
de tenir en compte les determinacions urbanístiques aplicables, especialment pel que fa
a les condicions de les edificacions i dels usos, i als condicionaments derivats del règim
del sòls integrats en les zones limítrofs. A més, determinaran la posició i les
característiques dels serveis necessaris (vestidors, casetes de salvament, dutxes,
papereres, ...) així com la localització de les zones d'aparcament i, en el seu cas, dels vials
o passeig d'accés. Les edificacions seran sempre d'una sola planta.
La normativa recull un complet conjunt de regulacions encarades a assegurar la
integració paisatgística dels nous creixements i la conservació d’aquells elements de
valor paisatgístics presents al municipi, especialment a la zona de sòl no urbanitzable i
als sectors més sensibles des del punt de vista paisatgístic.
En aquest sentit es prohibeixen les construccions d’edificis, elements arquitectònics o
infraestructures, en qualsevol lloc del terme municipal que, per la seva forma, composició,
opulència, ús inadequat dels materials en la seva tècnica o estil poguessin desmerèixer
els edificis o l’ambient on se situïn. En els llocs de paisatge obert i natural o en les
perspectives que ofereixen el conjunt urbà o en les immediacions de les carreteres i
camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que la situació, volum, altura dels edificis,
murs i tanques o instal·lació d’altres elements, limiti el camp visual per a contemplar la
bellesa natural, trenqui l’harmonia del paisatge o desfiguri la perspectiva.
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En la regulació de les diferents claus urbanes (principalment residencials i industrials)
s’incorporen diverses determinacions relatives a la integració paisatgística de les
construccions, edificacions i infraestructures, i dels seus elements auxiliars i espais
lliures de parcel·la. L’article 214 regula específicament les condicions generals per a les
edificacions aïllades, amb un detallat conjunt de criteris i condicions per a assegurar la
seva integració en l’entorn en que es localitzin.
El Pla regula així mateix els elements naturals de la topografia (carenes i pendents), i
determina que les construccions, instal·lacions i explotacions agràries se situaran en els
terrenys menys exposats visualment, s’adaptaran a la topografia natural del terreny i no
hi produiran alteracions de més d’un metre.
El Capítol tercer del títol regulador del sòl no urbanitzable es destina íntegrament a la
protecció i millora del paisatge.
Els articles 184 i 276 de la normativa es regulen específicament les condicions per a la
instal·lació de tanques, per tal de garantir la seva adequació i integració en l’entorn en que
es localitzin.

OBJECTIU AMBIENTAL 2: GARANTIR LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS PER ATENDRE ALS NOUS
REQUERIMENTS D’ABASTAMENT.

RELLEVANT

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Tal com es detalla al document relatiu a la suficiència del recurs d’aigua, i com es detalla
en el punt 6.4.1. del present informe de sostenibilitat ambiental, amb els
subministraments garantits del CAT, més les aportacions dels pous municipals, permeten
afirmar que es podrà abastar folgadament les necessitats de l’increment de la demanda
potencial que preveu el POUM.
Degut a la gran expansió urbanística que s’ha anat produint a la ciutat de Sant Carles de la
Ràpita en els darrers anys, Aigües de Catalunya ha considerat la conveniència de revisar
el Pla Director redactat l’any 1999 i establir una nova xarxa en base a les variacions del
creixement real i futur previst, respecte a les dades inicials.

RELLEVANT

OBJECTIU AMBIENTAL 3: PRESERVAR ELS ESPAIS D’INTERÈS AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL
MUNICIPI
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Com s’ha anat explicant en el present document d’informe de sostenibilitat ambiental, el
POUM no preveu nous sectors de creixement que ocupin sòl qualificat fins al moment com
a sòl no urbanitzable.
El POUM no destina a la urbanització més sòl agrícola del que ja es preveia en el
planejament vigent, i que actualment corresponen majoritàriament a sectors on ha estar
abandonada l’activitat agrícola. En el cas de l’Horta Vella, s’ha inclós com a requeriment
ambiental la prescripció de que els espais lliures del sector permetin mantenir el màxim
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que sigui possible l’estructura agrària en horts existents en aquest àmbit, així com
concentrar al màxim els creixements a la trama urbana existent.
L’article 103 de la normativa regula específicament, i de forma detallada, les condicions
d’ordenació, ús i protecció del sistema hidrològic, garantint la protecció i millora de tots
els cursos fluvials identificats al terme municipal. Es garantirà la conservació de la
vegetació autòctona de ribera en els torrents i rieres, així com les seves condicions per la
seva regeneració i millora.
En la regulació dels espais lliures s’indica que aquells parcs i jardins que mantinguin una
coberta de vegetació autòctona, la seva ordenació garantirà la conservació d’aquestes
característiques.
L’ordenació procurarà també la conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional de
paisatge rural en aquests espais, amb la finalitat de conservar la biodiversitat i mantenir
els valors paisatgístics.
Pel que fa als espais lliures, es crea la subclau SV2 “Parc Forestal Públic” que comprén
aquelles àrees arbrades, o que actualment presenten comunitats secundàries amb
espècies de màquia o brolles producte de la degradació de la vegetació preexistent,
d’extensió variable, que històricament han rebut un impacte humà sostingut, i que es
troben properes a zones urbanes. Els marges que conformen les terrasses d’aquests
àmbits, hauran de ser de pedra seca, seguint els criteris tradicionals de construcció
agrícola.
Un dels principals objectius de la regulació del SNU és protegir els espais i elements
naturals més remarcables, o que defineixen l’aspecte global del territori, preservant els
valors ecològics i paisatgístics, per tal d’assegurar el manteniment de l’estabilitat dels
sistemes naturals i la conservació de la diversitat biològica. Així mateix, es fixa com a
objectiu preservar i millorar l’explotació agrària, sobretot en els sòls de major qualitat
edafològica i mantenir la capacitat productiva del territori.
En el sòl qualiticat com a NU3 “Zona de valor ecològic” s’inclouen els hàbitats d’interès i
els àmbits de protecció especial delimitats pel Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre
al voltant dels barrancs de Solito i de l’Aiguassera. Els hàbitats d’interès comunitari
representats per màquies i garrigues amb margalló, llentiscle, ullastre, de les contrades
mediterrànies càlides (codi 5330), presents a l’entorn de la zona PEIN de la Serra de
Montsià, i que es considera necessari mantenir com a zona d’esmorteïment entre aquest
espai protegit i la zona de rústic comú.
La normativa del Pla regula especialment els criteris per a les actuacions al primer nucli
de Sant Carles de la Ràpita, a més de les illes corresponents als coneguts barris dels
Pescadors i dels Pagesos qualificats com a subzona 1.1. pel seu interès històric i
tradicional.
Es regula, així mateix, a l’article 210 els criteris de conservació de les fonts, deus i ullals
presents al terme municipal. L’article 211 protegeix les àrees boscoses i de vegetació
natural, així com aquelles existents al llarg de les rieres i torrents, així com aquells espais
arbrats al llarg dels camins o vinculats a les edificacions existents L’article 212 estableix
els criteris de protecció de carenes i pendents.
En l’article 275 de regulació dels espais lliures de parcel·les es detalla la necessitat
d’evitar en tot cas les espècies invasores que queden relacionades en el Catàleg espanyol
d’espècies invasores i exòtiques regulat pel RD 1628/2011, de 14 de novembre, i en
qualsevol cas les incloses en l’annex que s’adjunta amb aquesr article, i es prioritzaran
espècies autòctones amb baixos requeriments hídrics.
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OBJECTIU AMBIENTAL 4: GARANTIR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA ENTRE ELS ESPAIS
PROTEGITS DEL MUNICIPI I EN SENTIT TERRA-MAR
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

RELLEVANT

Un dels principals objectius de la classificació del sòl no urbanitzables serà afavorir les
connexions entre unitats territorials amb un cert grau de conservació, que permeti
mantenir o augmentar la superfície d’hàbitats connectats, i especialment protegir el sòl
disponible per tal de configurar corredors ecològics que connectin parcs naturals i espais
d’interès natural.
Aquests eixos de connectivitat coincideixen principalment amb els cursos hídrics que
surquen el municipi des de l’interior i fins la façana litoral. El POUM qualifica totes les lleres
d’aquests cursos com a sistema hidrogràfic i preveu determinacions que per potenciar la
seva conservació i regeneració amb vegetació característica d’aquests espais. Es fixa, així
mateix, la necessitat de que el planejament derivat estableixi les mesures que siguin
necessàries per tal de garantir l’accessibilitat i el bon manteniment d’aquests espais, en
tant que es tracta d’elements fonamentals dins del sistema de corredors biològics del Pla,
i es delimiten i es regulen els usos i condicions d’edificació a les zones de servitud i de
policia.
Es determinen alhora les condicions d’ordenació, ús i protecció de torrents i rieres,
delimitant els usos i actuacions admesos, i regulant les diferents actuacions a
desenvolupar en aquest àmbit. Així, el Pla garanteix el manteniment i recuperació dels
hàbitats propis d’aquests espais i fixa els requeriments i criteris per tal de portar a terme
les actuacions a marges de torrents i rieres, en consonància amb el criteris tècnics
marcats des de l’Agència Catalana de l’Aigua. En sòl no urbanitzable tots els barrancs o
rieres tindran una protecció mínima de 5 m a ambdós costats del sistema hidrogràfic.
Aquesta franja de separació permetrà l’ampliació i recuperació de la franja de vegetació de
ribera i de bosquetons naturals i seminaturals conservant un ús natural.
Es conserva dins del règim de sòl no urbanitzable bona part de la plana agrícola que
connecta la zona del Delta amb la Serra de Montsià i que esdevé el principal connector
entre els espais del delta i del litoral i les zones muntanyoses de l’interior. I en aquelles
zones agrícoles en les que es preveu algun tipus de desenvolupament, s’incorporen
criteris específics per a la planificació dels espais lliures no urbanitzats que es basen en
principis de continuïtat, per tal de que els mateixos tinguin un paper actiu en la
conservació dels principals eixos de connectivitat presents al municipi.
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OBJECTIU AMBIENTAL 7: CONSIDERAR ELS EFECTES PREVISIBLES DEL CANVI CLIMÀTIC

RELLEVANT

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Pel que fa al risc de subsidència i de pujada del nivell del mar, l’estudi d’identificació de
riscos geològics en descarta una afectació important, tot i que es recomana la realització
d’un estudi regional que analitzi aquest risc a nivell general pel Delta.
La normativa del POUM incorpora requeriments d’integració de mesures d’eficiència
energètica en instal·lacions i edificacions que permetran una reducció dels efectes
derivats de la urbanització i que tenen afectació sobre el canvi climàtic.

OBJECTIU AMBIENTAL 12: CORREGIR ELS PARÀMETRES DE LES VOLUMETRIES DISCORDANTS
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

RELLEVANT

La regulació dels paràmetres constructius inclosa en la normativa del Pla, implica que no
es generin expectatives dels espais sotacoberta, al mateix temps que s'elimina la
possibilitat de desdoblament de la planta baixa en semisoterrani i entresolat.
La normativa regula que en els llocs de paisatge obert i natural o en les perspectives que
ofereixen el conjunt urbà o en les immediacions de les carreteres i camins de trajecte
pintoresc, no es permetrà que la situació, volum, altura dels edificis, murs i tanques o
instal·lació d’altres elements, limiti el camp visual per a contemplar la bellesa natural,
trenqui l’harmonia del paisatge o desfiguri la perspectiva.
Així mateix, s’indica que els edificis i instal·lacions amb llicència anteriors a la data
d’entrada en vigor d’aquest POUM o del planejament que el desenvolupi, que no estiguin
en situació de fora d’ordenació, però que no obstant, el seu volum o ús resulti disconforme
o no sigui compatible amb la reglamentació de les condicions bàsiques del nou
planejament, estaran en situació de volum o ús disconforme. Així mateix, aquelles
edificacions sense llicència, que total o parcialment presentin un volum o el seu ús resulti
disconforme o incompatible amb la reglamentació urbanística, i que hagi prescrit la
infracció urbanística, també restaran amb situació de volum o ús disconforme.
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OBJECTIU AMBIENTAL 13: CORREGIR ELS DÈFICITS D’ESPAIS LLIURES

RELLEVANT

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

La proposta del POUM planteja un complet conjunt de sistema d’espais lliures, el quals
qualifica segons el seu paper i rellevància. A banda del seu paper dins l’espai urbà, es
configura com una xarxa de parcs forestals i zones verdes urbanes interrelacionades a
través de l’ordenació d’eixos cívics i carrers de vianants, itineraris paisatgístics i
recorreguts peatonals. Com a espais oberts estratègics dins dels continus urbanitzats,
aquest espais, definits pels seus valors ambientals i paisatgístics, garanteixen a diferents
nivells la vinculació entre els corredors ecològics del territori. La definció d’aquest sistema
d’espais lliures es basa en el principi d'autonomia i equilibri, per tal que els espais lliures
es distribueixin de forma homogènia en el territori i siguin representats arreu.
Amb les dotacions d’espais lliures previstes, i tenint en compte que els sectors de
desenvolupament es plantegen en continuïtat amb el nucli actual, es considera que es
veurà millorat aquest dèficit existent pel que fa a la dotació d’espais lliures del terme
municipal.
El Pla dota de funcionalitat a aquest sistema d’espais lliures fet que permet integrar uns
paràmetres de dissenys i usos segons la categoria en que s’enquadrin els diferents
espais localitzats en el sistema d’espais lliures:

198

•

Funció ambiental

•

Funció cultural

•

Funció d’esplai i lleure
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OBJECTIU AMBIENTAL 19: FOMENTAR L’ESTALVI, L’ÚS EFICIENT I RACIONAL DE L’AIGUA I
MINIMITZAR LES AFECTACIONS SOBRE EL CICLE NATURAL DE L’AIGUA.

RELLEVANT

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Tal com s’ha comentant en la justificació de l’objectiu ambiental 4 el POUM protegeix
especialment tots els cursos hídrics presents al municipi qualificant-los de sistema
hidrològic i garantint la seva conservació i millora seguint criteris per tal de maximitzar el
seu paper com a elements de valor ambiental. El tractament específic que hauran de
rebre, inclosos els treballs de neteja i manteniment, s’haurà de desenvolupar a través dels
mecanismes de programació que l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua acordin per
fer compatible la funció medi ambiental que el Pla li adjudica amb la seva pertinença al
sistema hidràulic territorial.
El pla incorpora el requeriment de tenir en compte criteris tècnics en la construcció de
nous habitatges, centres hotelers i altres equipaments per a la racionalització del consum
d’aigua.
S’indica que en els nous sectors o polígons hauràn de disposar de subministrament
d’aigües provinents d’un tractament terciari i que caldrà executar una xarxa separada per
a subministrament de reg, és a dir no de boca, i haurà de diferenciar-se de la de l’aigua
potable.
Totes les noves xarxes seran separatives i, a més, hauran d’incorporar sobrexidors i
dipòsits de retenció de primera pluja i mesures per afavorir la infiltració.
La xarxa de drenatge natural del territori (rieres, torrents, etc.), és objecte d’especial
protecció per part d’aquest Pla, restant prohibida expressament l'alteració de la seva
configuració.

OBJECTIU AMBIENTAL 20: POTENCIAR UN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EDIFICACIONS I
INCORPORAR NORMATIVAMENT CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ I URBANITZACIÓ SOSTENIBLE

RELLEVANT

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

El pla incorpora el requeriment d’ incorporar criteris tècnics en la construcció de nous
habitatges, centres hotelers i altres equipaments per a la racionalització del consum.
Igualment, en les criteris ambientals pel desenvolupament dels sectors, s’integra la
necessitat de que en el seu disseny es maximitzin les condicions d’eficiència energètica i
es maximitzi la utiltizació d’energies renovables.
Es preveu en el desenvolupament dels sectors urbanitzables es potencíi la creació
d'unitats centralitzades de producció de calor emprant sistemes de captació d'energia
solar.
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SECUNDARI

OBJECTIU AMBIENTAL 8: MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I DE LA
BADIA
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

La normativa del POUM indica la necessitat d’elaborar una proposta d’aprofitament
integral dels recursos hídrics del municipi que, a més de tenir en compte els sistemes
d’abastament públic de les diferents urbanitzacions, haurà d’incorporar mesures dirigides
a la recuperació dels aqüífers contaminats i a la racionalització del consum, especialment
en aquells sectors on el subministrament d’aigua estigui a càrrec d’entitats urbanístiques
col·laboradores.

OBJECTIU AMBIENTAL 9: ADAPTAR L’ORDENACIÓ ALS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA I LLUMINOSA I PREVENIR LA GENERACIÓ DE NOUS IMPACTES

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

La normativa del Pla detalla que en els plans parcials destinats total o parcialment a usos
industrials, hauran d’incloure, entre d’altres, la previsió d’estació de vigilància de la
contaminació atmosfèrica, així com sistemes d’atenció d’esmorteïment del soroll derivat
de l’activitat industrial.
Es preveuen així mateix, ordenances específiques per a la protecció del medi, que hauran
de regular com a mínim els aspectes relacionats amb les aigües residuals, la protecció de
l’ambient atmosfèric (emissions a l’atmosfera) els sorolls, les vibracions i el control
lumínic.
La normativa inclou com a annex l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions que
incorpora les determinacions a tenir en compte per a fer front als efectes i evitar la
generació de la contaminació acústica.

OBJECTIU AMBIENTAL 11: POTENCIAR EL PAISATGE DE LES TERRES DE L’EBRE

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

L’article 213 de la normativa estableix les condicions generals per a les transformacions
del sòl en els paisatges rurals, d’acord amb l’establert a la Directriu de Paisatge 2.3 del Pla
territorial parcial de les Terres de l’Ebre, fet que garanteix la conservació dels trets
identitatis del paisatge particular de les Terres de l’Ebre.
Es considera que amb les justificacions donades per argumentar el compliment amb
l’objectiu 10 del present informe de sostenibilitat ambiental es garanteix el compliment
d’aquest objectiu ambiental.
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OBJECTIU AMBIENTAL 14: GARANTIR LA CONNECTIVITAT SOCIAL AMB EL SÒL NO
URBANITZABLE

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

El POUM preveu la creació de la clau d’espais lliures SV3 “Itineraris de vianants”, que
comprèn les zones verdes que combinen les funcions d’oci amb les de passeig dels
vianants i bicicletes, i que tenen com a funció la connectivitat entre la resta d’espais del
sistema d’espais lliures.
A més, l’article 208 de la normativa regula la xarxa viària rural la qual es veu inventariada
en el plànol I.6 Xarxa de camins i vies principals. Es redactarà un Pla especial urbanístic,
en coordinació, si s'escau, amb les administracions competents, per tal de preservar i
relligar els senders de gran recorregut, el Camí dels Bandolers i la via pecuària amb els
camins dels municipis veïns.

OBJECTIU AMBIENTAL 15: POTENCIAR LA MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

SECUNDARI

Tots els nous sectors urbanitzables tindran cura de l'accessibilitat, potenciant, quan sigui
prudent, guals per a cotxes en comptes de guals per a vianants per així donar continuïtat
als recorreguts dels vianants i les bicicletes, i controlar la velocitat dels vehicles.
L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya al POUM descriu amb detall
les xarxes previstes per a vianants i bicicletes, així com les accions previstes per a la seva
millora.
Es proposa tendir cap a la pacificació de la travessera urbana de la N-340a al seu pas per
dins del nucli urbà de Sant Carles de la Ràpita, millorar la continuïtat del Passeig Marítim,
ampliar la zona pacificada del centre i connexió centre port/platja.
Pel que fa a la mobilitat en bicicleta es fixa el requeriment d’habilitar els itineraris
principals de bicicletes conforme al decret 344/2006 i garantir una dotació mínima
d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública. Així mateix es fixa com a mesura la
coordinació de la xarxa urbana amb la xarxa ciclista supramunicipal.
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OBJECTIU AMBIENTAL 16: GARANTIR UNA ÀMPLIA OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya al POUM descriu amb detall
les actuacions necessàries per a garantir una adequada oferta de transport col·lectiu.
Així, s’haurà de garantir la cobertura en transport públic de tots els futurs creixements, i
com a mesura concreta es proposa la creació d’un servei de transport públic a la demanda
que connecti amb l’estació de ferrocarril de l’aldea.
Pel que fa a la proposta de tren-tramvia, malgrat apuntar que l’execució d’aquesta
infraestructura excedeix l’horitzó temporal del Pla, es realitza una primera proposta que
permeti preveure les reserves de sòl i les interaccions amb altres infraestructures i
actuacions al territori.

OBJECTIU AMBIENTAL 17: POTENCIAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya al POUM descriu amb detall
les actuacions necessàries per a garantir una adequada utilitació del vehicle privat.
Com a mesures concretes es defineix una jerarquia viaria que permeti racionalitzar la
circulació de vehicles, prioritzar que el trànsit es desvii per la ronda interna (Av. Codonyol
– C. 8 de gener – Av. Doctor Ferran – Av. Francavila Almare), crear una nova ronda viària
que connecti amb la zona industrial del Salt i amb la xarxa viària externa i millorar la
connexió amb la n-340.

SECUNDARI

OBJECTIU AMBIENTAL 18: MILLORAR LA REGULACIÓ DE L’APARCAMENT
Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya al POUM incorpora el
requeriment d’equipar els sectors previstos de la dotació de places d’aparcament que fixa
el Decret 344/2006 de regulació dels EAMG.
Així mateix es proposa regular l’aparcament a la via pública del centre urbà a partir d’una
zona blava i crear bosses d’aparcament dissuasori en l’accés al centre.

202

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

8.2 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I CONCLUSIONS
A continuació és detallen, a manera de síntesi, les principals apostes de millora de la
sostenibilitat del Pla i els principals impactes a nivell genèric.
• Principals apostes de sostenibilitat
•

El POUM preveu un creixement en continuïtat amb els nuclis urbans existents.

•

El Pla no proposa nous creixement extensius sinó que bàsicament preveu la revisió dels
sectors ja previstos en el planejament vigent o l’ompliment dels buits urbans existents.

•

El Pla estableix el requeriment d’incorporar mesures de ecoeficiència i construcció
sostenible en l’edificació de manera específica en els sectors on es preveu que es
concentri el principal volum de nova edificació de manera que s’en redueixi l’impacte
ambiental.

•

Es condiciona el desenvolupament dels sectors afectats pel risc d’inundació a la
resolució efectiva d’aquesta problemàtica.

•

El POUM protegeix i ordena correctament els elements de valor ambiental o patrimonial
existents al terme municipal.

•

Es realitza una completa protecció i regulació dels usos, activitats, i criteris pel sòl no
urbanitzable del municipi.

•

Proposa estructurar un sistema de parcs, tot articulant els parcs urbans ja existents i
els de nova creació amb els espais naturals protegits.

•

Es plantegen els elements necessaris per a la conservació i millora de la xarxa de
torrents i rieres, tant en sòl no urbanitzable com aquelles que discorren per sòl urbà.

•

Es preveu la millora dels sistemes de sanejament al terme municipal.

•

El Pla preveu els instruments i mesures necessàries per a protegir els elements
compositius del paisatge del municipi, i protegeix especialment les carenes més
visibles, així com els criteris d’integració de les construccions en sòl no urbanitzable i
en primera línia de costa i la relació entre l’àmbit urbà i l’àmbit rural. Es tenen en
consideració les especifitats pròpies del paisatge en aquest entorn.

•

El Pla fa apostes per millorar la mobilitat al municipi a favor de la sostenibilitat (xarxa de
carrils bici, pacificació del centre i de travessera urbana, millora de la connectivitat
social entre els nuclis del municipi, etc.).

•

El POUM estableix que la protecció del sòl no urbanitzable pot completar-se mitjançant
Plans Especials o sectorials i defineix àrees específiques per la elaboració de plans
especials.
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• Principals àrees d’atenció.
•

La manca d’una informació més específica i detallada no permet una anàlisi de
laperillositat que podria comportar l’hipotètic ascens relatiu del nivell del mar derivat
del procés de subsidència, atès que caldria realitzar estudis específics i detallats de la
zonaque resten fora de l’àmbit d’aquest estudi d’identificació de riscos geològics.Per
aquest motiu es recomana la realització d’un estudi regional de la subsidència, de
l’àmbit de tot el delta de l’Ebre, que avaluï el possible ascens del nivell del mar, que
identifiqui quines són les zones més sensibles i les possibles conseqüències.

•

Tot i que amb els criteris desenvolupaments previstos es considera que es garanteix
l’adequació ambiental dels sectors de l’Horta Vella i del Saliner, el planejament derivat
haurà de tenir presents les recomanacions incloses en el present document, així com
en els diferents estudis i informes sectorials que acompanyan al document del POUM.

8.3 CONCLUSIONS
A partir de l’avaluació ambiental del POUM de Sant Carles de la Ràpita es considera que el
desenvolupament de les actuacions previstes pel Pla impliquen el lògic impacte ambiental
derivat de qualsevol procés d’urbanització, si bé aquest impacte es considera moderat pel fet de
tractar-se d’una proposta en la que s’han tingut en compte de forma efectiva els principals
requeriments ambientals detectats a l’àmbit d’estudi, i en la que es plantegen mesures
correctores o compensatories que suposaran una reducció dels possibles impactes. En aquest
sentit s’ha de posar en valor que des de l’equip redactor del POUM s’han incorporat com a pròpies
dins els requeriments normatius dels sectors de desenvolupament les mesures de caire
ambiental efectuades per l’equip redactor dels documents d’avaluació ambiental.
Alhora, es valoren molt positivament l’aposta del Pla per mantenir els sectors previstos en el
planejament vigent, sense afeginr-ne de nous, i millorant els seus criteris de desenvolupament
per tal d’adequar-los als requeriments ambientals. Es considera que l’ordenació prevista, suposa
una previsió racional de creixement urbà previst pel planejament anterior. Es considera a més,
que s’ha dotat al pla dels instruments necessaris per a garantir un creixement ordenat en el
temps i sempre tenint present la necessitat de mantenir un model compacte de ciutat a l’entorn
del nucli existent.
El següent quadre sintetitza la proposta d’ordenació del POUM pel que fa a la superficie
classificada com a urbana o urbanitzable, en el que es pot comprovar que el Pla suposa una
consolidació dels sectors existents al PGOU.
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Taula 18. Comparació del règim del sòl entre el PGOU i el POUM

RÈGIM DE SÒL

PGOU (HA)

POUM (HA)

DIFERÈNCIA (HA)

Sòl urbà

133,05

310,87

177,82

Sòl urbanitzable delimitat

98,31

89,72

-8,59

231,36

400,59

169,23

139,27

48,46

-90,81

370,63

449,05

78,42

Subtotal SU+SUD
Sòl urbanitzable no delimitat
Subtotal SU+SUD+SUND

Font: Equip redactor

Així mateix, el POUM integra en sòl no urbanitzable els principals elements de valor ambiental
presents al municipi, i efectua una ordenació d’aquest que permet preveure el manteniment de
la qualitat ambiental i paisatgística del medi rural del terme municipal.
Amb tot, i tal com s’analitza en l’apartat anterior, el POUM compleix satisfactòriament amb la
majoria dels diferents objectius ambientals establerts a partir de la diagnosi inicial de l’àmbit
d’estudi.
Finalment, tenint en compte els criteris de desenvolupament sostenible que el POUM preveu
d’entrada i els addicionals proposats en el present document, es conclou que la proposta que
aquest estableix s’adapta de forma adequada al Decret Legislatiu 1/2010 i al reglament (Decret
305/2006), així com a la Llei 6/2009 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i
programes al medi ambient.

8.3.1 ADEQUACIÓ DE L’ISA AL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
El Document de Referència (DR) efectua tota uns sèrie d’aportacions referides a l’ISA i a l’abast
dels seus continguts. També estableix tot un seguit de criteris ambientals i determinacions que
cal que el POUM tingui en consideració en les seves propostes d’ordenació. En aquest sentit, les
determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA i al Pla, tal i com es
mostra a continuació.
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Taula 19 Adequació de l'ISA i el POUM als requeriments del Document de Referència

REQUERIMENT DOCUMENT DE REFERÈNCIA

RESOLUCIÓ DEL REQUERIMENT

Proposta d’ordenació (ortofotomapa i topogràfic) a una
escala de detall suficient(1:1.000 1:2.000), en què s’hi
superposin les diferents alternatives d’ordenació
proposades amb la corresponent qualificació i zonificació
establerta.

Per tal de poder determinar les repercussions
ambientals de l’ordenació establerta caldrà que
en l’ISA inclogui els plànols d’informació i
d’ordenació urbanística del territori a una escala
de detall més precisa

Característiques naturals i ambientals que siguin
rellevants per l’ordenació urbanística i on es delimiten el
sistema general d’espais lliures públics
Delimitació PDUSC: Superposar les diferents alternatives
d’ordenació amb la delimitació PDUSC (escala 1:1.0001:5.000)

Amb la documentació gràfica del POUM s’adjunten com a plànols
d’informació, tota la sèrie de plànols que analitzen les característiques
ambientals del municipi a una escala 1:25000. Complemenàriament, pel
que fa als riscos, tant l’estudi d’inundabilitat com l’Estudi d’identificació
de riscos geològics incorporen documentació cartogràfica de detall.

Plànol de riscos naturals de l’àmbit del POUM per tal de
tenir en compte les àrees amb riscs naturals i tecnològics i
les problemàtiques específiques derivades de l’ocupació del
sòl (article 15.2 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl).
Plànol dels eixos drenants que conformen la xarxa hídrica
del municipi, assenyalant en el seu traçat els planejaments
derivats que es veuran afectats.
Esrecorda que en la proposta de delimitació de l’ordenació que es prevegi aprovar inicialment s’haurà de tenir en
compte les determinacions de l’article 6.2 del RLU en què s’estableix que el planejament urbanístic ha de
qualificar els terrenys inclosos dins la zona fluvial com a sistema hidràulic, no essent admès en aquest cap ús
llevat d’aquells que prevegi la legislació aplicable en matèria de DPH.

El POUM qualifica com a Sistema hidrogràfic (Clau SH) tots els terrenys
incloso dins la zona fluvial, i els regula detalladament a la normativa.

Atès que alguns sectors de planejament pendents de desenvolupament pel PGOU són travessats actualment per
la carretera N-340, caldrà que en la seva delimitació es tingui en compte el traçat que es detalla en el projecte
Desdoblament de l’eix de l’Ebre. N-340, del PK 1068+500 al 1080+000, i C-12 del PK 0+000 al 12+450. Tram:
Alcanar - Sant Carles de la Ràpita –Tortosa, que actualment està en fase de redacció de l’Estudi d’Impacte

L’equip de redacció del POUM ha tingut en compte aquest fet a l’hora de
definir l’ordenació dels sectors afectats.
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Ambiental (EIA)
Per tal d’avaluar la incidència en la mobilitat que suposaran els creixements i actuacions que es proposin, cal que
es valori l’increment de mobilitat resultant d’aquets i s’estableixin objectius ambientals que contribueixin a la
reversió d’aquest. El POUM ha d’incloure un EAMG

El POUM incorpora l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, el qual
valora els increments de mobilitat associats als nous creixements.

L’EAMG, tal com es determina a l’apartat a), de l’article 4.9 del PTPTE en referència a les travesseres urbanes, pel
tram de la N-340, al sud est del nucli Sant Carles de la Ràpita Alcanar Platja, s’hauran d’incloure actuacions de
tractament (mesures d’integració urbana, pacificació del trànsit i adaptació a la mobilitat no motoritzada),
d’acord amb el Pla de tractament de travesseres, l’elaboració i execució del qual proposa el Pla director de
mobilitat de les Terres de l’Ebre (2009-2015).

L’EAMG incorpora mesures encaminades a la previsió d’aquesta
travessera urbana.

D'acord amb la resposta genèrica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM), cal incorporar a l’ISA un annex titulat Estudi d’impacte agrari del Pla que incorpori els elements que es
detallen al DR

Tant en l’anàlisi global de la proposta del POUM, com en l’avaluació
detallada dels diferents sectors s’ha tingut present l’afectació sobre
l’espai agrícola del municipi, identificant aquells espais de major valor,
els quals queden integrats en el sòl no urbanitzable. S’ha de tenir en
compte que la proposta de POUM no afegeix nous creixements als ja
previstos en el planejament vigent.

Incorporar els resultats dels diversos estudis realitzats i en curs que està portant a terme el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí respecte als riscos d’inundació inclosos dins del Plan Director para la Gestión
Sostenible de la Costa1 (d'una banda l'estudi de “La estratègia para la gestión sostenible de la costa,
Demarcación Hidrográfica del Ebro” publicat l’octubre de 2007, i per l'altra el“Estudio de Dinámicas, Demarcación
Hidrográfica del Ebro” de gener de 2007),atès que des d’aquest Servei s’assenyala que s’observen resultats
coincidents amb l’estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya respecte als riscos d’afectació de la línia
costanera.

Malgrat s’ha fet petició a diverses administracions, no s’ha disposat
d’aquesta documentació, fet pel qual no s’han pogut valorar les
determinacions dels mateixos.

Actualitzar l’apartat objectius de protecció ambiental predeterminats la regulació, els acords i normativa en
matèria de canvi climàtic en base als objectius assenyalats a l’informe emès per l’OFCC

S’incopora al punt 4.1. aquestes determinacions
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Especificar les actuacions del planejament que seran
possibles i quines hauran de ser renunciables

Atès les limitacions del model emprat en l’estudi
sobre els impactes i les estratègies de prevenció
i adaptació del canvi climàtic al delta de l’Ebre,
caldrà estudiar amb major deteniment els
impactes de la pujada del nivell del mar a les
zones previsiblement mes sensibles tenint en
compte factors com la subsidència, la cartografia
i la topografia de la zona, i en base a aquests,
avaluar el risc sobre béns econòmics, naturals i
socials a les zones més vulnerables del
planejament.

Per les actuacions urbanístiques que es plantegin en zones
altament vulnerables, caldrà que incorporin un seguit de
mesures de tipus preventiu (que no correctores donada la
fase d’avanç del POUM) per l’adaptació als impactes del
canvi climàtic

Específicament, pel port de Sant Carles de la Ràpita, atès
que l’escenari més pessimista de pujada del nivell del mar
(figura 7.1.3 Infraestructures en risc de l’estudi sobre els
impactes i les estratègies de prevenció i adaptació del canvi
climàtic a Catalunya) el marca com a infraestructura
vulnerable, cal reavaluar la funcionalitat del Pla especial
previst de l’infraestructura i incorporar en els criteris
constructius l’avaluació de risc efectuada

Detallar les administracions públiques competents i els
responsables agents promotors privats per tal de fer
efectives les mesures d’adaptació i finançar-les
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L’Estudi d’identificació de riscos geològics incorpora anàlisi del risc de
subsidència i de pujada del nivell del mar, el qual tal com s’especifica en
el citat document s’ha estimat una perillositat natural baixa enfront
esfondraments derivats de la subsidència natural del delta. Tot i això tal
com s’incorpora al punt 8.2. del present Informe de Sostenibilitat
Ambiental es recomana la realització d’un estudi regional de la
subsidència, de l’àmbit de tot el delta de l’Ebre, que avaluï el possible
ascens del nivell del mar, que identifiqui quines són les zones més
sensibles i les possibles conseqüències
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Pel que respecta al risc d’inundació associat a les dinàmiques de regressió i subsidència del delta de l’Ebre,
caldrà que en l’ISA s’estudiï detalladament l’afecció del risc d’inundabilitat de les àrees potencialment més
vulnerables a aquest, tant les que resten afectades pel nucli urbà consolidat com dels nous sectors de sòl urbà
no consolidat i de sòl urbanitzable (principalment l’àmbit del Pla parcial del sector “Horta Vella”, l’àmbit del sector
est del Pla parcial “Porta Nord” i l’àmbit del Pla parcial del sector “el Saliner”), aportant els resultats dels estudis
pertinents que valorin quina és la incidència del risc, el seu abast, i quines són les mesures estructurals que
caldrà prendre, determinant explícitament a la normativa del planejament derivat els paràmetres d’ús i de
regulació de cadascun d’aquests àmbits
Cal que en l’ISA s’incorpori un estudi d’inundabilitat de detall, – tenint en compte les determinacions que fixen
les guies de l’ACA – que analitzi la situació actual i proposada front les avingudes de 10, 100 i 500 anys de
període de retorn, per als àmbits d’actuació afectats per les zones potencialment inundables associades als
diferents barrancs d’aquest municipi en què el POUM prevegi realitzar algun desenvolupament urbanístic, a
l’objecte de garantir que els usos i activitats a implantar segons la proposta d’ordenació corresponent s’adequa a
allò que determina l’article 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme

El POUM incorpora com a volum XII un estudi d’inundabilitat que analitza
les repercussions del mateix sobre aquests sectors. Tant els criteris de
desenvolupament d’aquests sectors, com les mesures de protecció
ambiental que incorpora l’ISA garanteixen que el desenvolupament
d’aquests sectors es farà evitant afectacions derivades del risc
d’inundació. La normativa del POUM regula específicament el
tractament que han de tenir les zones delimitades com a potencialment
inundables (Art.103)

Les determinacions assenyalades en l’informe emès per l’ACA, per l’OFCC i per la Unitat Territorial de Protecció
Civil, cal que aquestes esdevinguin prescripcions d’obligat compliment i com a tals, es detalli expressament en la
normativa del Pla el tractament que es farà en les zones potencialment inundables del municipi, tant les que
afecten al sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable

En l’ISA s’haurà d’incorporar les conclusions derivades de l’estudi d’identificació dels riscos geològics existents
al nucli de Sant Carles de la Ràpita (article 69.2 del Decret 305/2006 del 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme), així com les mesures de protecció i prevenció dels riscos geològics derivats
de l’informe o dictamen realitzat per l’Institut Geològic de Catalunya

S’incorpora aquest document. Volum XIII
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Caldrà que en l’ISA s’avaluï la perillositat geològica del front litoral de del turó de la Guardiola-“la Torreta”,
incorporant en la proposta de planejament els usos permesos i totes aquelles mesures preventives correctores
i/o compensatòries necessàries per l’estabilització dels talussos entre les quals s’haurà d’estudiar ,entre
d’altres, l’ús de tècniques de bioenginyeria del sòl atès l’eficàcia que tenen aquest tipus de tècniques en
l’integració dels treballs de consolidació i estabilització de talussos, per tal d’evitar el risc de despreniments,
esllavissades i caigudes de roques, amb la millora visual i alhora ambiental del paisatge urbà.
L’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics identifica els espais
delimitats com de risc en aquesta zona, i estableix les directrius per
evitar-ne el risc.
En relació a la qualificació urbanística dels terrenys del turó de la Guardiola, cal que en la proposta d’ordenació
s’incorpori la preservació i integració d’aquest àmbit mitjançant la inclusió de les finques que resten per
urbanitzar com a espais lliures, i dotar l’àmbit d’un règim normatiu que n’eviti la seva transformació garantint la
continuïtat i la viabilitat dels sistemes naturals existents.

En l’ISA i en la proposta de Pla s’haurà de tenir en compte i incorporar els aspectes relatius al domini públic
hidràulic, la zona de policia de lleres, l’abastament d’aigua, el sanejament, i les afeccions a aqüífers
classificats, zones vulnerables o sensibles catalogades assenyalats en l’informe emès per l’Agència Catalana
de l’Aigua el 10 d’agost de 2011

Tant el document del POUM, com la seva normativa, i l’avaluació que es
porta a terme en aquest ISA, inclouen l’anàlisi de tots aquests factors.

Per tal de minimitzar els efectes sobre la qualitat de l’aire, cal que en l’ISA s’avaluï la qualitat de l’aire del conjunt
del municipi de Sant Carles de la Ràpita, utilitzant com a eina fonamental la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). La valoració de la qualitat de l’aire s’ha de realitzar avaluant la
dels darrers 5 anys de la zona de qualitat de l’aire (ZQA) a la qual pertany el municipi (cal precisar que la qualitat
de l’aire del municipi en estudi s’ha d’avaluar fent servir totes les estacions que disposa la XVPCA dins la ZQA, no
pas fent servir les estacions més properes)

Anàlisi realitzat en el punt 3.5.1. del present Informe de Sostenibilitat
Ambiental.

Caldrà representar en plànols escaients la zonificació del mapa de capacitat acústica i posar-lo en relació amb la
proposta d’ordenació del POUM presentat, per a totes les alternative

S’inclou com a annex a la normativa del POUM mapa de capacitat
acústica del municipi.

Caldrà avaluar el vector acústic d’acord amb la
Llei 16/2002

La normativa del Pla inclou com a annex l’Ordenança Reguladora de
Sorolls i Vibracions que estableix la zonificació acústica del municipi.

210

Zonificació acústica del territori, que ha d’assegurar pels
edificis d’ús residencial, com a mínim els objectius de
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qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat
acústica. La delimitació de zones de sensibilitat acústica o
d’altres zones s’hauran d’incloure al mapa de capacitat
acústica de Sant Carles de la Ràpita.
La zona de soroll de les infraestructures de transport
existents, que haurà de ser sol·licitada a l’administració
titular de la infraestructura, i les seves limitacions per a
determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions,
construccions o edificacions

S’ha realitzat consulta a la informació disponible per part de les
administraciont titulars d’aquestes vies, i no s’ha obtingut dades
relatives a les zones de soroll.

L'ISA incorporarà una anàlisi específica de la problemàtica de gestió dels residus que es poden originar en l’àmbit
del POUM. Aquests han d’incloure la gestió dels residus que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i establir-ne
les prescripcions pertinents, d’acord amb la naturalesa de l’instrument de planejament de què es tracti i les
determinacions de l’esmentada Llei

En el present document es realitza una anàlisi de la generació de residus
prevista, i en l’apartat d’anàlisi ambiental es realitzat un estudi de la
situació actual.

Cartografiar les vies pecuàries existents al terme municipal
i incorporar a la Normativa del POUM, en el capítol relatiu al
sistema urbanístic viari, la regulació de què aquestes
hauran de subjectar-se a la Llei 3/1995, de 23 de març, de
vies pecuàries. Els seus traçats respectius, que
l’Ajuntament haurà d’obtenir de l’Àrea del Medi Natural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, haurà de figurar als plànols d’ordenació del
POUM

S’ha incoporat a la documentació del POUM i del present ISA l’informació
disponible actualment relativa a la delimitació de vies pecuàries al
municipi de Sant Carles realitzada per l’Àrea del Medi Natural Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Cartografiar i dotar de contingut informatiu i normatiu en el
POUM els espais que actuïn com a connectors ecològics
establerts al PTPTE i els que se’n despenen de l’estudi que
s'ha d'efectuar en base a les directrius 40-43 del document
Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de
Catalunya (publicat l’octubre de 2006 pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge) referent al desenvolupament
urbanístic; les directrius 25-32 referents als espais fluvials i
les directrius 5-8 sobre espais naturals protegits.

Es mantenen com a espais no urbanitzables els sectors delimitats com a
connectors ecològics al PTPTE. La normativa del pla protegeix
especialment els espais fluvials per tal de preservar el seu paper com a
connectors ecològics.

Cartografiar els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), els
peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més

En els plànols d’informació ambiental es cartografien tots aquests
elements. Aquests elements queden protegits als articles 209, 210, 211

Atès la importància dels elements ambientals i
paisatgístics del municipi i del seu entorn,
respecte a aquest vector en la redacció de l’ISA
s’haurà de:
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significatius,les masses de vegetació naturals
preexistents d’especial interès i les zones humides i dotarlos d’un règim normatiu que n’eviti la seva transformació
garantint la continuïtat i la viabilitat dels sistemes naturals
existents

212

i 240 de la normativa del POUM

Determinació explícita dels valors arquitectònics,
arqueològics, paisatgístics i mediambientals a protegir

En l’anàlisi ambiental del municipi es tenen en especial consideració la
protecció dels elements de valor patrimonial (recollits al Catàleg - Volum
XI del POUM)

Anàlisi exhaustiu de la suficiència de les propostes
establertes per al manteniment de la permeabilitat
ecològica en sòl urbà o urbanitzable, prestant especial
atenció a l’anàlisi de la permeabilitat en la franja litoral, en
què es tindran en compte les determinacions establertes
pel PDUSC

En l’análisi dels diferents sectors s’ha tingut especialment present el
manteniment de les condicions de permeabilitat ecològica. Es
protegeixen especialment els diferents cursos fluvials, elements clau
pel manteniment de la connectivitat ecològica.

Avaluació de la importància ecològica dels espais agraris i
forestals del municipi, incorporant en la normativa
urbanística del POUM les mesures necessàries per a la
protecció, conservació o recuperació dels components de
l’estructura agrària i forestal de Sant Carles de la Ràpita
d’interès connectiu (marges vegetals, arbredesi punts
d’aigua aïllats, erms, canals, camins rurals, etc.), i contenir
una regulació relativa a tanques, edificacions, vialitat, etc.,
que resulti coherent amb l’objectiu ambiental de conservar
la biodiversitat territorial i promoure’n l’ús sostenible.

Es regulen i protegeixen aquests elements a la normativa del POUM.

Justificar que l’ordenació i els usos admesos en aquells
àmbits del sòl no urbanitzable amb més valor connector
(connectors biològics, zones agrícoles amb marges
vegetats, barrancs, etc.) són els adequats a aquestes
característiques, de manera que el grau d’ocupació o de
possibles transformacions que es permetin no
comprometin el manteniment de la seva funció connectora

La normativa del POUM regula detalladament els usos, activitats i
construccions en sòl no urbanitzable, per tal de garantir la seva
integració i la no afectació a la funció connectora d’aquests espais.

Respecte als terrenys de la forest “Mata-redona” (de 450
ha aprox.), actualment propietat de l’Ajuntament de Sant

Aquests terrenys, en tant que inclosos en el PEIN queden integrats en la
clau NU1- PEIN, que esdevé la de màxima protecció en sòl no
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Carles de la Ràpita (en tràmit la proposta de declaració
d’utilitat pública per la inclusió al Catàleg de forest d’Utilitat
Pública), i inclosa dins l’espai PEIN “Serra del Montsià”, i
dins, també de la Xarxa Natura 2000 amb la tipologia d’espai
de muntanya litoral, caldrà delimitar dins una clau de
protecció forestal aquests terrenys forestals d’acord amb la
definició que se’n fa a l’article 2 i 3 de la Llei 6/1988, de 30
de març, forestal de Catalunya preservant alhora la resta de
masses forestals presents mitjançant la seva classificació
com a sòl no urbanitzable
En el cas que s’incorpori el catàleg de masies i cases rurals
del municipi, a banda de què aquest s’haurà d’avaluar per
l’òrgan ambiental atès l’afecció tant directa com indirecta
als espais de la Xarxa Natura 2000, aquest s’haurà
d’elaborar-se tenint en compte els criteris establerts a
l’article 47.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el del text refós de la llei d’urbanisme. Incloure
els asptectes que es detallen a la pàg 12 del DR
En la redacció del POUM, i en l’ISA en particular, s’haurà d’incloure una quantificació detallada del potencial
d’habitatges que encara té el PGOU i les necessitats de creixement del municipi respecte les projeccions
demogràfiques, per tal d’assegurar un dimensionat adequat dels nous creixements amb relació a aquestes
previsions i garantir l’assoliment de l’objectiu ambiental i urbanístic d’ús racional del territori

urbanitzable.

S’incorpora com a Volum XI el Catàleg de Masies en no urbanitzable,
realitzat sota aquests criteris.

Anàlisi realitzada a la Memòria Social (Volum VI del POUM)

Incorporació de les dades bàsiques del parc d’habitatges
existent en relació als teixits urbans del municipi, a partir de
dades com ara el nombre, l’antiguitat, l’estat, la grandària, el
règim de tinença i d’ús, o el nivell d’ocupació
Incorporar les determinacions de l’informe de
l’Agència d’Habitatge de Catalunya

Estudi de la dinàmica del municipi dels darrers 5 anys pel
que fa a l’evolució de la població resident (com a mínim, en
relació al creixement, l’estructura d’edats i el flux migratori i
formació de llars), la construcció d’habitatge nou de
promoció lliure o protegida (tipologia, grandària, preu,
densitats, etc.) i la rehabilitació d’habitatges

Informació continguda a la Memòria Social (Volum VI del POUM)

Incidència dels nous habitatges que es preveuen en relació
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a les dades anteriors, tenint en compte el context territorial
del municipi
Justificació que el POUM aposta pel manteniment i/o millora
de la qualitat del paisatge
Justificar els creixements residencials que el POUM prevegi
tenint en compte la dinàmica de la construcció al municipi
com les previsions demogràfiques i del planejament
territorial
Incorporar les consideracions genèriques en matèria
d’habitatge a tenir en compte per a la redacció de la
documentació del POUM que s’adjunta en l’annex 1 del
informe emès per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
En l’ISA, s’haurà d’identificar i delimitar les diferents unitats tipològiques de paisatge i avaluar-ne les pautes
estructuradores, els trets característics, les dinàmiques evolutives i les pressions, per tal d’establir per a cada
unitat uns objectius de qualitat paisatgística i uns criteris d’ordenació que orientin el desenvolupament i la
gestió del POUM

Análisi realitzada al punt 3.8. de l’ISA

Caldrà que en la proposta del Pla s’incorporin els objectius de qualitat paisatgística establerts al Catàleg de
paisatge de les Terres de l’Ebre i establerts a l’article 3.2 del PTPTE

S’incorporen aquests objectii i s’incorpora a la normativa (Art. 213 i en
general Capitol III del Títol VII)

Determinació dels objectius, criteris i obligacions de
protecció ambiental, aplicables en l’àmbit del Pla fixats
en l’àmbit internacional, comunitari europeu, estatal,
català o local.
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Justificar que el POUM compleix els criteris de
referència establerts al PTPTE vigent, en relació a les
propostes de nous sòls residencials i el tractament del
sòl no urbanitzable i a les mesures ambientals
exigides per aquest

Article 202 de la Normativa del POUM.

Cal que en la redacció del Pla es reculli íntegrament la
categorització i delimitació del sòl no urbanitzable de
protecció especial i de protecció territorial establerta
pel PTPTE, preferentment amb la inclusió de les
tipologies pròpies com a subcategories de sòl no
urbanitzable de protecció especial o de protecció
territorial, segons què correspongui en cada cas, o bé
establir una major restricció a les possibles

Aquestes categories s’integren en la clau NU 1 PEIN, la de màxima
protecció del sòl no urbanitzable.
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transformacions del sòl no urbanitzable.

Justificar l’adaptació del nou planejament al Pla
Director urbanístic del sistema costaner (PDUSC),
aprovat el 25 de maig de 2005 i al Pla Director
urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats
per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla
parcial aprovat (PDUSC-II) aprovat el 16 de desembre
de 2005 (en cas que algun sector es vegi afectat per
aquest segon)

Aquests espais queden regulats per claus específiques en SNU: NU2-C1.
NU2-C3 i NU2-CPEIN.

Determinar les relacions del POUM amb l’Agenda 21 i
del Pla d’acció local cap a la sostenibilitat que se’n
derivi

S’hant tingut en compte aquests documents en l’anàlisi ambiental del
municipi i en la definició dels objectius ambientals.

Analitzar el tractament dels terrenys inundables i
d’altres afeccions hidrològiques del municipi pel que fa
al Pla Especial d’Emergències per Inundacions a
Catalunya (INUNCAT), el Programa de Sanejament
d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) i el Programa de
Sanejament d’Aigües Residuals Industrials (PSARI)

Analitzat al punt2.1.1 i 2.1.2 de l’ISA.

Analitzar la gestió dels residus en el municipi en
relació amb el Programa de gestió de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC), el Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC) i el Pla d’acció per a la gestió de residus
municipals a Catalunya 2005-2012

Analitzat al punt2.1.1 i 2.1.2 de l’ISA.

Justificar la relació del POUM amb els criteris i
objectius del Pla d’Infraestructures de Transport de
Catalunya (PITC) 2006-2026 i amb les Directrius

Analitzat al punt2.1.1 i 2.1.2 de l’ISA.
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Nacionals de Mobilitat
Justificar la coherència del tractament del POUM en
relació amb les zones del Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 incloses dins del seu
terme municipal. Pel que fa a aquests espais de
protecció especial, cal determinar quin són els
objectius que s’han pres en consideració per a
l'elaboració del POUM detallant-los de manera
expressa

Analitzat al punt2.1.1 i 2.1.2 de l’ISA.

Justificar, assenyaladament, que amb el planejament
proposat no es vulneren els principis de l'article 3
Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible i
les directrius i prohibicions establertes a l'article 9
Directrius per al planejament urbanístic del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme. De la mateixa
manera, caldrà justificar el compliment d'allò disposat
en l'article 3 Concepte de desenvolupament urbanístic
sostenible, a l’article 5 Directriu de preservació front
als riscs naturals o tecnològics i a l’article 6 Directriu
de preservació front als riscs d'inundació del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme

L’ordenació proposada dona compliment a aquests principis.

Adaptar la redacció dels objectius ambientals plantejats i l’anàlisi de les alternatives en funció d’aquests, al que
s’estableix en l’apartat 6 a) 3er del Document de Referència

El grau de detall de les alternatives proposades, en tant que alternatives
de model, ha suposat que únicament s’hagin avaluat especíifcament els
objectius ambientals per a l’alternativa seleccionada.

Per cadascuna a cadascuna de les alternatives, cal incloure les dades corresponents a les superfícies i les
qualificacions urbanístiques previstes i el consum de sòl (superfície de sòl urbà + superfície de sòl urbanitzable)
que suposarà el seu desenvolupament respecte al planejament urbanístic vigent

Les alternatives plantejades suposaven alternatives de model, i les
mateixes no detallaven superfícies ni qualificacions previstes.

Per a cadascun dels objectius ambientals, cal avaluar què proposa el Pla per tal que hi siguin assolits, tant des
del propi contingut de la memòria com de la normativa i els plànols d’ordenació, i avaluar-ne –tant
quantitativament com qualitativament– un a un i esmentant, per a cadascun, els aspectes que puguin incidir de
manera rellevant en l’assoliment dels objectius ambientals del Pla, descrivint i valorant el seu impacte, verificant

Punt 8.1. de l’ISA.
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i justificant la congruència del POUM amb els objectius i criteris ambientals establerts a l’apartat a), segon
paràgraf d’aquest document de referència
Respecte a aquest apartat, a l’ISA s’haurà d’incloure la justificació de les raons per les quals s’escull l’alternativa
B i els pros i els contres de cada una en funció dels seus previsibles impactes ambientals respectius,
desenvolupant amb el detall necessari els motius apuntats a l’ISA preliminar. A més, l’ISA haurà de considerar no
sols els efectes negatius del Pla sobre el medi ambient i les mesures per pal·liar-los, sinó també els aspectes de
la seva aplicació destinats expressament a la millora del medi ambient en l’àmbit o que hi contribueixin
efectivament. Per tant, en aquest apartat caldrà consignar-hi – d’una manera completa, prou argumentada i, en
la mesura que sigui possible, quantificada, per tal de possibilitar-ne un balanç fiable – aquelles determinacions
del Pla que poden resultar beneficioses des del punt de vista ambiental (com l’estalvi de recursos energètics i
d’altres recursos naturals – entre els quals es compta en aquest cas, singularment, el consum de sòl –, la millora
de la biodiversitat i de la connectivitat ecològica, etc.), tenint en compte, alhora, els riscos que poden portar
associats certes proposes del Pla i que poden esdevenir contradictoris i perjudicials en l’assoliment dels
objectius ambientals fixats per part de l’alternativa seleccionada

L’ISA realitza una justificació de l’alternativa escollida i analitza tant els
impactes com els beneficis ambientals que suposa l’ordenació que
proposa l’alternativa escollida.

Per tal de poder avaluar ambientalment els sòls objecte de transformació, caldrà incorporar un anàlisi ambiental
individualitzat dels sectors on la proposta preveu desenvolupaments urbanístics a partir de terrenys no
transformats en l’actualitat, així com generar fitxes descriptives amb cartografia de situació i estat actual,
descripció dels possibles impactes, valoració del grau de l’impacte i els condicionants que haurà de tenir en
compte el planejament derivat. Les mesures i determinacions que se’n derivin s’hauran d’incorporar en la
normativa del POUM i explicitar-les a la part normativa de cada sector quan siguin específiques d’un determinat
desenvolupament previst

Punt 6.3. de l’ISA

Per cadascun dels nous àmbits objecte de desenvolupament del POUM mitjançant planejament derivat, a banda
del anàlisi ambiental individualitzat, s’hi hauran de calcular també els requeriments addicionals de caràcter
energètic, de consum i tractament d’aigües, de recollida i tractament de residus, etc., als quals caldrà afegir els
dèficits detectats a l’apartat a). També s’hi haurà de determinar els dèficits totals de serveis tècnics de caràcter
ambiental i les condicions dels sòls necessaris per a la seva localització

Punt 6.4. de l’ISA

L’ISA haurà de fer una descripció completa i raonada de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència
energètica, l’estalvi de recursos, la millora de la biodiversitat i de la connectivitat ecològica, la sostenibilitat i
l’ecoeficiència en l’edificació, la qualitat del paisatge, etc., incloses aquelles predeterminades per plans de rang
superior. S’hi especificaran les mesures protectores o correctores relacionades amb el medi ambient, incloent
les dirigides a la preservació del risc d’inundació, a la conservació i millora del patrimoni natural, a la correcció
dels deterioraments ambientals preexistents i a la supressió, reducció o compensació dels efectes significatius
sobre el medi produïts per les determinacions del POUM. Aquestes mesures s’hauran de veure reflectides en els
corresponents capítols de les normes urbanístiques del POUM i del planejament derivat, així com, si cal, en els

Punt 6.2. i punt 6.2. de l’ISA
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corresponents plànols d’ordenació
Emfatitzar en la identificació i avaluació de cadascun dels possibles efectes negatius en l'ordenació proposada
caracteritzant i classificant els efectes segons les tipificacions següents: secundari; acumulatiu; sinèrgic; a curt,
mitjà o llarg termini; permanent o temporal; positiu o negatiu. També s’haurà de valorar l’impacte sobre els
recursos, sobre els espais i aspectes establerts a l’apartat a) i sobre la mobilitat.

Punts 7.1. i 7.2. de l’ISA

Verificació i justificació de la congruència del POUM amb els requeriments ambientals assenyalats a l’apartat
a) d’aquest document de referència: Aquesta justificació es pot fer mitjançant una matriu en què, d’una banda,
s’incloguin els aspectes ambientalment més rellevants; d’una altra banda, els objectius ambientals relacionats
en aquest document de referència; i, finalment, el grau d’assoliment d’aquests objectius i en quin apartat del
POUM han estat incorporats

Els objectius ambientals s’han fixat en dunció dels requeriments
ambientals identificats a la diagnosi, i per tant, en l’anàlisi del
compliment dels mateixos que es realitza al capítol 8 de l’ISA ja es
relaciona en quins apartats del POUM queden recollits.

Avaluació global del POUM, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial i resultant del
municipi: fi de facilitar la verificació posterior del compliment dels objectius ambientals establerts en la redacció
del Pla, en l’ISA s’han d’incorporar indicadors quantitatius. En aquest apartat,s’aportarà un quadre resum que
inclourà indicadors ambientals que permetin comparar el perfil ambiental inicial del municipi (alternativa 0) amb
l’ordenació plantejada pel POUM (alternativa B) i valorar l’assoliment dels objectius ambientals establerts com a
element bàsic de la seva avaluació ambiental
Els indicadors han de correspondre a variables mesurables pel propi Pla i han d’establir una relació directa amb
els diferents objectius ambientals establerts. En aquests, s’hauran de fixar de manera inequívoca els valors de
partida, així com els valors objectiu i la periodicitat de revisió de l’indicador. En qualsevol cas, la diagnosi, el perfil
ambiental del municipi, els objectius i criteris i els indicadors han de ser congruents amb l’agenda 21 local
Inicialment, des d’aquesta Oficina es proposa un conjunt de deu indicadors bàsics aplicables a l’avaluació
ambiental d’alternatives dels POUM, tot distingint entre indicadors bàsics (B1,B2,B3,B4 i B5) i indicadors
complementaris (C1,C2,C3, C4 i C5), sens perjudici d’altres que en l’ISA l’equip redactor del Pla consideri oportú
incorporar. Aquests indicadors es poden trobar en el document Indicadors per a l’avaluació ambiental dels plans
d’ordenació urbanística municipal
Concretament, els indicadors que hauran de calcular-se per a les diferents alternatives proposades són el B2,
C1,C2,C3, C4 i C5. La resta són indicadors sintètics que avaluen directament la proposta en relació amb
l’alternativa 0, considerant el B1 com un indicador d’estat que ha de permetre com a mínim una valoració de
l’estat actual del sòl no urbanitzable per tal d’avaluar la necessitat d’adopció de mesures concretes en el POUM.
Finalment, en l’ISA s’haurà de proposar de forma expressa, la periodicitat per a l’obtenció i anàlisi dels indicadors
triats i formular unes conclusions finals sobre l’aptitud, en relació amb l’avaluació ambiental realitzada, de la
proposta de POUM que es triï
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Amb les dades disponible en el moment de redacció del present
document no s’ha disposat de la totalitat de dades per procedir al càlcul
dels indicadors bàsics proposats.

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Preveure les mesures de seguiment i supervisió amb els criteris indicats al Document de Referència.

Capítol 9 de l’ISA.

A més de la concreció del seguiment i supervisió ambiental dels efectes del POUM, atès la gran extensió de sòl
urbanitzable que resta per desenvolupar, per tal d’evitar el risc ambiental que els sectors es vagin desenvolupant
de manera aleatòria i dispersa i d’aquesta manera poder afavorir un creixement gradual i continu, cal que
s’incorpori en la normativa del POUM un apartat referent als criteris de desenvolupament dels nous sectors en
què s’assenyali, entre altres, que en la documentació dels plans parcials de delimitació (supòsits d’avaluació
ambiental de plans d’acord amb l’apartat 2.b) de l’Annex 1 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental
de plans i programes) que es presenti per a iniciar el procediment d’avaluació ambiental haurà d’incloure la
justificació que els sòls delimitats destinats a usos anàlegs previstos pel POUM han estat desenvolupats i se n’ha
executat la urbanització, i en el cas dels sectors de sòl urbanitzable no delimitat, supeditar el seu
desenvolupament a la consolidació prèvia del sòl urbà no consolidat adjacent, així com també la justificació de la
seva transformació

No es preveuen nous sectors, no obstant es proposa recollir aquest
requeriment en la Memòria Ambiental que es realitzarà per a l’aprovació
provisional del POUM.

En l’ISA esdevé cabdal que es concreti mitjançant la proposta d’ordenació del POUM quin serà el
desenvolupament que s’aplicarà als sectors del PGOU amb riscos ambientals significatius (sector “el Saliner”,
sector “Horta Vella” o sector “Porta Nord”), i les estratègies d’actuació per als sectors afectats pels connectors
ecològics del barranc del Suís i del barranc del Solito que el PTPTE i el PDUSC exigeixen mantenir per tal de garantir
la connectivitat biològica entre el delta de l’Ebre-espai litoral i els espais muntanyosos de l’interior- Serra del
Montsià.

En els criteris de desenvolupament d’aquests sectors i en l’anàlisi que
es realitza a l’ISA, queda justificat l’análisi d’aquests elements
ambientals.

Cal que en l’ISA es justifiqui la proposta d’ordenació, atenent el consum de sòl que suposa solament el
desenvolupament dels sectors contemplats en el PGOU, concretant quins seran els nous àmbits de creixement,
valorant la idoneïtat de classificar com a sol no urbanitzable els sectors més fràgils ambientalment actualment
classificats com a sòl urbanitzable no delimitat (degut a la importància ecològica que té mantenir aquests
àmbits al marge dels processos d’urbanització per tal de preservar l’equilibri territorial i protegir tots els
ecosistemes associats), establint una proposta d’ordenació que plasmi realment els criteris i objectius
ambientals plantejats en aquesta fase inicial

S’inclouen en els criteris de desenvolupament d’aquests sectors,
elements que asseguren que en cas que no es donguin les condicions
per garantir la seguretat, existeixin alternatives de localització de
l’edificabilitat proposada.

Caldrà que en l’ISA es detalli i s’estableixin totes les dades referents a les superfícies i qualificacions
urbanístiques del sòl contemplades per cadascuna de les alternatives, així com un anàlisi ambiental
individualitzat en què s’estableixin les mesures o criteris que haurà de tenir en compte el planejament derivat,
per tal de poder comparar quantitativament el planejament proposat respecte a l’ordenació actual. A partir
d’aquest anàlisi, serà quan l’òrgan ambiental podrà valorar si realment el Pla s’adequa d’acord amb el que
s’estableix a l’article 3 Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible i l’article 9 Directrius per al
planejament urbanístic del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i si el desenvolupament d’aquest és compatible amb la preservació dels ecosistemes i valors

Es realitza comparativa entre el planejament vigent i la proposta del
POUM al punt 6.1.2. de l’ISA.
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ambientals existents
Per tal de fer efectives les mesures protectores, correctores i compensatòries que es proposin en l’ISA per al
foment de la preservació i la millora del medi ambient, caldrà dotar-les de caràcter obligatori i incorporar-les
expressament a les normes urbanístiques de la proposta del POUM que es prevegi aprovar inicialment

Les mesures de protecció pels sectors de desenvolupament han estat
incorporades a les fitxes dels sectors incloses al Volum X “Àmbits de
Gestió i Sectors de Planejament”

Atès la manca de detall de la cartografia que s’ha adjuntat en la documentació en format paper de l’ISA preliminar,
caldrà que la documentació que es sotmeti a informació pública, es presenti a aquesta Oficina de Medi Ambient
en paper i suport informàtic

La documentació s’adjunta en format paper i suport informàtic.
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8.3.2 DIFICULTATS DETECTADES
En aquest punt es considera necessari fer referència a la dificultat per tal d’obtenir determinada
informació per part dels organismes públics que no han permés concretat alguns dels elements
rellevants des del punt de vista ambiental. En aquest sentit es destaca principalment que no
s’ha disposat dels documents “La estratègia para la gestión sostenible de la costa, Demarcación
Hidrográfica del Ebro” publicat l’octubre de 2007, i per l'altra el “Estudio de Dinámicas,
Demarcación Hidrográfica del Ebro” de gener de 2007).
A banda, també es necessari posar de relleu el canvi equip de govern que s’ha produït durant la
tramitació del POUM.
Des del punt de vista del contingut del Pla és necessari posar de manifest l’existència de dos
plans derivats del planejament vigent, molt sensibles des del punt de vista ambiental però,
alhora, amb antecedents socials i polítics rellevants que han requerit molta dedicació específica
a l’equip redactor per mirar d’arribar a una proposta consensuada, que han hagut de tenir en
compte les diferents disciplines i punts de vista existents.
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9

PLA DE SEGUIMENT

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de determinar
mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació.
Així, per tal de poder realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les
mesures proposades pel Pla, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es
proposa un Pla de Seguiment ambiental vinculat directament als objectius ambientals i als
aspectes ambientalment rellevants detectats en l’ISA, juntament amb l’emissió de diferents
informes de verificació i seguiment.
Concretament, es proposa la realització d’un informe de seguiment als tres anys de l’aprovació
definitiva del POUM i, successivament amb la mateixa freqüència fins que es produeixi la seva
revisió o fins que, ha proposta de l’Ajuntament i amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es
consideri que se’n pot modificar la freqüència o que es pot donar per finalitzat el pla de
seguiment pel fet d’estar garantit el compliment dels objectius ambientals previstos.
Aquest informes de seguiment hauran d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de les
mesures previstes pel Pla i, si és possible, de la seva incidència en l’àmbit d’estudi; així mateix,
haurà d’incorporar una valoració de l’evolució del grau de compliment dels objectius ambientals
de l’ISA, així com qualsevol altra determinació continguda en la Memòria Ambiental. Finalment,
caldrà recollir totes les dificultats o incidències detectades en el procés de desplegament del
Pla, així com aquelles experiències d’èxit que calgui destacar.
Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor del POUM (en aquest cas l’Ajuntament),
i hauran de trametre una còpia a l’òrgan ambiental (en aquest cas els Serveis territorials de les
Terres de l’Ebre de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat) als efectes del seguiment previst a l’article 29 de la llei 6/2009, de 28
d’abril.
Direcció dels treballs:

Tècnics redactors:
Nacho Guilera Vella
Geògraf (Col·legiat núm.
1756)

Barcelona, 28 de juny de 2012
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