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1. PREFACI 

 

Els tècnics components de l’equip redactor d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) volem deixar constància del nostre agraïment a tots els tècnics de les institucions 

públiques per les atencions rebudes i especialment de l’inestimable ajut que hem rebut dels 

Serveis Tècnics i Administratius de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, els quals ens 

han facilitat en tot moment les dades requerides. Tot ha permès precisar i apuntalar tant les 

reflexions com els aspectes propositius continguts en el present document.   

 

Cal fer esment especial a la tasca de col·laboració de tots els que formen part de la 

Comissió de Seguiment emmarcada en el Programa de Participació Ciutadana. 

 

Hi ha hagut un estret seguiment dels treballs, tot seguint l’esmentat Programa de 

Participació Ciutadana, que s’està portant a terme de manera coordinada i amb la finalitat de 

permetre confegir un document de futur plural i efectiu a partir de la reflexió dels criteris 

generals que es sotmeten a debat i consulta pública.  

 

Cal dir, a més, que sense la valuosa col·laboració d'aquestes persones que vetllen pel futur 

del municipi i viuen amb inquietud i entusiasme els passos decisius de la seva protecció i/o 

transformació, de ben segur no seria possible aconseguir moltes de les determinacions 

rellevants del document final. 

 

Així doncs, l'equip redactor vol deixar constància del seu agraïment a tots els que en més o 

menys mesura hi han col·laborat. 
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2. ANTECEDENTS 

 

Per acord del Govern Local de Sant Carles de la Ràpita en sessió de data 29 d’octubre de 

2009, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 

tècniques per a l’adjudicació d’un contracte de serveis consistent en la redacció del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, subjecte a la regulació harmonitzada, mitjançant 

procediment restringit. 

 

D’altra banda, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’abril de 2010 

es va acordar adjudicar provisionalment la redacció del POUM a Estanislau Roca, Arquitecte 

& Associats SCP i, en sessió de data 21 de maig de 2010, es varen adjudicar definitivament 

els esmentats treballs. 

 

A partir d’aquest acord es va procedir a la signatura del contracte i a l’inici dels treballs. 

 

L’equip redactor en data 14 de juny de 2010 va lliurar oficialment la següent documentació: 

 - El pla o programa de treball. 

 - Els criteris i objectius generals. 

 - El programa de participació ciutadana. 

 

L’Ajuntament en sessió plenària de 1 de juliol de 2010 va aprovar per unanimitat el 

Programa de Participació Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

A més, els dies 27 de setembre i 4 d’octubre de 2010 s’han realitzat dues sessions 

explicatives al Centre Cultural “El Maset”. 
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3.   JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA REVISIÓ 

DEL PLANEJAMENT GENERAL. 

 

L’ordenació urbanística vigent de Sant Carles de la Ràpita ve determinada pel Pla General 

d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 

Tarragona a la sessió celebrada el 16 de juliol de 1990 (publicació al DOGC del Text Refós 

el dia 11 de març de 1991). Transcorreguts dinou anys, el PGOU aleshores aprovat, per bé 

que ha estat un document eficaç per a la transformació urbanística qualitativa del municipi, 

cal revisar-lo per tal d’adequar-lo a les necessitats, exigències i valors imperants a la 

societat. 

 

També es fa necessari ajustar i adaptar el planejament general als nombrosos i substancials 

canvis produïts a la legislació bàsica estatal i a la normativa catalana en urbanisme i en les 

matèries vinculades que han de trobar el seu compliment i respecte en un Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM), així com al planejament territorial i urbanístic de caràcter 

superior aprovat en els darrers anys. 

 

Així, el PGOU de 1990 fou elaborat en aplicació de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana de 

maig de 1976, i dels reglaments que la desenvolupen, en particular del Reglament de 

Planejament de 23 de juny de 1978 i, sobretot, per la Llei 3/1984 de Catalunya de “Mesures 

d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de Catalunya”, així com la Llei 9/1981 de 18 de 

novembre, de “Mesures de Protecció de la Legalitat Urbanística” i el seu Reglament de 26 

d’agost de 1982. Posteriorment, va entrar en vigència el Decret Legislatiu 1/1990, que 

aprovà la refosa de text legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Aquest text legal 

fou derogat per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, posteriorment modificada per la 

Llei 10/2004, de 24 de desembre i objecte de refosa mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, 

de 26 de juliol, que va aprovar el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Procedeix, per tant, l’elaboració d’un nou instrument de planejament urbanístic municipal 

adaptat a l’actual marc normatiu urbanístic, fonamentat bàsicament en l’esmentat Text Refós 

de la Llei d’urbanisme de 2005- amb les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 

16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística i per la Llei 26/2009, de 23 de 

desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives- i en el Reglament de la Llei, 

aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, així com  el Text Refós de la llei del sòl estatal, 

aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. 
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Per altra banda, el pla d’ordenació urbanística municipal ha d’adaptar-se al planejament 

urbanístic supramunicipal aprovat en aquest període de temps; especialment, al Pla Director 

urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat per resolució del Conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat el 25 de maig de 2005 –DOGC 4407 de 16 de 

juny- i al Pla Director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl 

urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-II) aprovat per resolució del mateix 

Conseller el 16 de desembre de 2005 –DOGC 4575 de 17 de febrer de 2006-, d’acord amb 

l’establert a les respectives disposicions addicionals. 

 

També s’ha aprovat definitivament el Pla territorial de les Terres de l’Ebre, el 27 de juliol de 

2010. 

 

S’imposa, doncs, l’adaptació del planejament general vigent a totes aquestes normes i a les 

finalitats i criteris que aquestes estableixen i persegueixen. 
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4. DIAGNOSI TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE SANT CARLES  DE LA 

RÀPITA 

4.1 L’EVOLUCIÓ RECENT DE LA POBLACIÓ, L’ACTIVITAT I  EL TERRITORI A 

CATALUNYA 

4.1.1 Població 

 

La població de Catalunya ha reemplaçat els importan ts creixements d’habitants de les 

dècades dels cinquanta, seixanta i setanta per una redistribució de la seva població 

més homogènia sobre el territori, i per una primera  dècada de segle XXI caracteritzada 

per l’arribada d’importants contingents immigratori s de procedència bàsicament 

extracomunitària. 

 

Durant les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta Catalunya va viure un procés de 

creixement accelerat i sovint desordenat de la seva població. Aquesta població va tendir a 

concentrar-se en les àrees urbanes, principalment a Barcelona, però també a Tarragona i 

Reus i els municipis del seus entorns més propers. Aquesta etapa de forts guanys de 

població va deixar pas durant les dues dècades següents a altres dinàmiques de caire ben 

diferent: el creixement intensiu que caracteritzà aquells anys va ser substituït per un altre 

bàsicament extensiu; l'espectacularitat de llavors donà pas a un període més moderat però 

de causes i conseqüències segurament més complexes. 
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Evolució de la població total de Catalunya, 1900-20 10 

Any Catalunya

1900 1.984.115  
1910 2.099.218  
1920 2.355.908  
1930 2.731.627  
1940 2.915.757  
1950 3.218.596  
1960 3.888.485  
1970 5.107.606  
1981 5.956.414  
1991 6.059.494  
2001 6.343.110  
2002 6.505.471  
2003 6.704.146  
2004 6.813.319  
2005 6.995.206  
2006 7.134.697  
2007 7.210.508  
2008 7.364.078  
2009 7.475.420  
2010 7.504.881  
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FONT: Elaboració pròpia a partir de: 1900-2001: GOERLICH, F.J. i MAS, M: La localización de la población española 

sobre el territorio. Un siglo de cambios. Un estudio basado en series homogéneas (1900-2001). Fundación BBVA. Bilbao, 

2006; 2002-2010: INE: Padró d’habitants. 

 

Així, al llarg dels darrers vint anys una població pràcticament estable s'ha redistribuït sobre 

el territori obeint a motius ben diversos (preu i disponibilitat d'habitatge, recerca d'un entorn 

diferent per viure), que en molts casos possiblement existien de manera subjacent des de 

feia molt anys però que només darrerament, i gràcies sobretot als espectaculars increments 

d'accessibilitat al conjunt del territori català, s'han pogut manifestar lliurement: l'increment de 

l'accessibilitat ha suposat un escurçament de les distàncies reals (en temps) de manera que 

la població ha pogut sortir de les aglomeracions urbanes en què s'havia anat instal·lant al 

llarg de les dècades precedents per ocupar un territori menys densificat, però mantenint al 

mateix temps una proximitat real al lloc on realitza les seves activitats de feina, d'estudi, de 

lleure, etc, que abans només era accessible mitjançant la proximitat física. 

Com és evident, els territoris més afectats per aquests processos han estat els més propers 

a les àrees urbanes més importants, especialment l'àrea metropolitana de Barcelona, però 

també al Camp de Tarragona i, en general, a totes aquelles àrees que envolten els nuclis 

urbans més densificats. La continuació de les millores en el transport i les comunicacions ha 

provocat que l'extensió del fenomen de relocalització abasti indrets progressivament més 

allunyats d'aquestes grans aglomeracions, de manera que en l'actualitat la imatge d'una 

Catalunya dual on les àrees urbanes que concentraven la major part de la població i 
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l'activitat contrastaven amb la resta del territori, eminentment rural, ha estat reemplaçada per 

la d'un territori força més homogeni i, sobretot, fortament interrelacionat. 

 

Evolució de la població dels municipis de Catalunya  1900-2009 (municipis 

homogeneïtzats) 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de: 1900-2001: GOERLICH, F.J. i MAS, M: La localización de la población española sobre el 

territorio. Un siglo de cambios. Un estudio basado en series homogéneas (1900-2001). Fundación BBVA. Bilbao, 2006; 2002-

2009: INE: Padró d’habitants. 
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Aquest increment d'accessibilitat i d'interrelacions ha provocat que cada punt del territori, 

cada municipi, es vegi afectat per dinàmiques que es produeixen a una escala molt superior 

a la del seu propi terme. Cada municipi és utilitzat per a un nombre creixent d'activitats i de 

manera cada vegada més freqüent per un volum progressivament més gran de persones 

que no hi resideixen de manera habitual. De la mateixa manera, els residents en el municipi 

realitzen cada vegada amb més freqüència les seves activitats fora del propi terme. Aquest 

redimensionament de l'àmbit on es viu quotidianament és el que acabarà condicionant les 

demandes i les necessitats reals de cada municipi. 

Al costat del nou context d'interrelació dibuixat arran de la transformació de les dinàmiques 

de creixement intensiu en creixement extensiu, un nou procés comença a afectar el territori 

català des de fa gairebé una dècada: la represa del creixement de la població després de 

gairebé vint anys d'estabilitat. Així, les dades de població de l'any 2001, i de manera encara 

més marcada, les dels anys següents, han permès observar com dels sis milions aproximats 

d'habitants que, de manera força estable, poblaven Catalunya entre 1981 (5.956.414) i 1996 

(6.090.040), es va passar a 6.343.110 el 2001 i a 7.504.881 l'any 2010. Aquest creixement 

respon en part a un repunt de la natalitat per la decisió de tenir fills de les generacions més 

plenes nascudes a les dècades dels seixanta i els setanta i que han retardat força l'edat de 

procreació. Però és degut, sobretot, a la introducció d'un element que no es donava a 

Catalunya des de feia força anys com és l'arribada d'importants contingents migratoris; i que 

no s'havia vist mai pel que fa a les característiques de la seva procedència, eminentment 

estrangera. 
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Evolució del percentatge de població extracomunitàr ia als municipis catalans 1991-

2008 

 

1991 1996 
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FONT: INE. 
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dificultat per a la seva integració, en presentar unes característiques socioeconòmiques i uns 

requeriments de serveis i equipaments que els territoris que els acullen no sempre estan en 

condicions d'atendre. 

Cal tenir en compte, però, que també en aquesta ocasió, es tracta d’un flux migratori 

necessari per al desenvolupament de l’activitat econòmica, especialment en el cas d’una 

economia com la catalana que, de manera similar al conjunt d’Espanya, s’ha basat fortament 

en activitats intensives en mà d’obra (i, per tant, de baixa productivitat per treballador). Així, 

doncs, la immigració estrangera ha arribat, principalment, perquè l’estructura econòmica 

catalana l’ha demanat durant un període en que la forta demanda de mà d’obra que 

comportaven unes taxes de creixement de l’activitat elevadíssimes no podia ser atesa amb 

una població autòctona que comença a mostrar símptomes d’envelliment, especialment pel 

que fa a la incapacitat de les generacions joves per reemplaçar els actuals contingents de 

població potencialment activa. 

 

Increments dels espanyols i els estrangers resident s a Catalunya, 2000-2010 
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Prova d’aquesta necessitat la constitueix el fet que en el moment en que es manifesta 

clarament la crisi econòmica i els principals indicadors comencen a presentar valors 

negatius, l’arribada d’immigrants també s’atura en sec: dels increments d’estrangers 
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superiors als 100.000 anuals de 2002, 2004 i fins i tot 2007, es passa a poc més de 80.000 

el 2008 i únicament 4.000 el 2008. 

La immigració estrangera no pot ser considerada, doncs, com un fenomen extern que 

l’economia i la societat catalana. Al contrari, són les característiques d’aquesta societat i de 

la seva estructura econòmica les que han cridat a la immigració estrangera. I aquesta s’ha 

limitat a donar resposta a aquesta demanda amb una capacitat d’ajust impressionant.  

 

Tant els moviments immigratoris del període 1950-19 80, com la posterior redistribució 

de la població catalana sobre el territori, o l’act ual arribada d’immigració 

extracomunitària comporten importants conseqüències  per als municipis mitjans i 

petits, com és el cas de Sant Carles de la Ràpita, ja que obeeixen a unes dinàmiques 

d’escala superior on la magnitud dels col·lectius i mplicats supera sempre les 

dimensions de la destinació que els acull. 
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4.1.2 Activitat 

 

L'activitat econòmica al conjunt de municipis catal ans ve caracteritzada per una 

creixent importància del sector terciari en detrime nt de l'activitat industrial, per un 

major requeriment de flexibilitat que ha de permetr e atendre a unes demandes 

contínuament canviants, i per una relocalització de  les activitats que, si bé afecta de 

manera més directa a la indústria pel que fa a la s eva oferta, incideix de manera 

determinant en els serveis pel que fa a la demanda,  ja que els usuaris d'aquests 

gaudeixen de més llibertat per triar l'indret on vo len gaudir d'aquests serveis. L’actual 

crisi econòmica, sense abandonar aquest patró, obli garà a certs ajustaments 

estructurals. 

 

L’economia catalana ha estat reflex al llarg de les darreres dècades del cicle de creixement 

que, a llarg termini a afectat a les economies occidentals, i especialment a l’espanyola des 

de finals de la Segona Guerra Mundial. A banda de les crisis puntuals que han marcat els 

cicles expansius d’aquesta evolució a llarg termini, Catalunya ha sabut aprofitar el clima de 

bonança general que comportà el desenvolupament espanyol de les dècades dels cinquanta 

i seixanta així com la seva plena integració a les economies occidentals, especialment des 

de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea l’any 1986. Superades les crisis de la 

segona meitat dels setanta i, més lleu, la de principis dels noranta, l’economia catalana ha 

mostrat un creixement continuat que ha portat a més que doblar el seu producte interior brut 

en termes nominals al llarg dels darrers 14 anys, malgrat la contracció de 2009, i a 

incrementar la seva ocupació dels 2,5 milions de treballadors l’any 1995 als més de 3,8 l’any 

2008. 

A nivell sectorial, l'economia catalana ha mostrat tradicionalment una base industrial, amb un 

important component manufacturer recolzat per uns serveis força diversificats i per un sector 

primari que, malgrat la seva estructura, ha estat capaç d'adaptar-se a les noves condicions 

econòmiques i industrialitzar-se a temps, tant pel que fa a la seva automatització com a la 

sortida i enfocament de la seva producció. 
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Evolució del Producte Interior Brut de Catalunya 19 95-2009. Preus de mercat en m€ 
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En un procés iniciat ja fa algunes dècades, però, l'economia catalana, a l'igual que la major 

part d'economies occidentals, ha experimentat un marcat procés de terciarització en què els 

increments de productivitat en la indústria aconseguits gràcies a les contínues millores 

tecnològiques han alliberat considerables volums de mà d'obra que ha trobat ocupació en 

altres sectors. Amb tot, gairebé una cinquena part de la població ocupada resident a 

Catalunya el segon trimestre de 2009 (19,5%) treballava a la indústria, percentatge 

sensiblement inferior al de només 10 anys abans, en què era del 27,8%, molt inferior al del 

mateix període de 1989 (35,2%) i menys de la meitat del que representava el 1979 (41,4%)1. 

                                                 

1 INE: Enuesta de Población Activa. 



AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

16

Evolució de l’ocupació a Catalunya 1995-2008. Miler s de llocs de treball 
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El procés desindustrialitzador, que ha afectat l'ocupació no únicament en termes relatius, 

sinó amb disminucions netes del nombre de treballadors, ha revertit en part en un increment 

de la construcció, que durant els darrers anys ha vist incrementat ostensiblement el seu 

nombre de treballadors (del 8% del total el 1989 al 10,7% vint anys més tard). Però ha 

derivat principalment en una major ocupació dels serveis, que han vist incrementar la seva 

participació en el conjunt d'ocupats entre 1979 i 2009 d’un 42,2% a un 67,9%. Aquest procés 

de terciarització de l'ocupació és visible igualment en la producció, tot i que, lògicament, amb 

valors més moderats. Així, el Valor Afegit Brut Industrial representava l'any 1995 el 26% del 

total del valor afegit brut, mentre que el 2009 havia baixat fins al 16,7%. Al mateix temps, el 

VAB dels serveis va passar de suposar el 62,2% de la producció total al 70,6%.2 

Paral·lelament al procés de terciarització, l'estructura econòmica catalana ha hagut 

d'adaptar-se noves demandes, caracteritzades entre altres elements per un increment del 

nivell d'exigència, tant pel que fa a la qualitat com a la rapidesa: les noves tecnologies han 

reportat valuoses millores a la producció, però al mateix temps han accelerat no únicament 

el temps en què s'han de servir les demandes sinó també la mateixa velocitat amb què 

                                                 

2 Les dades sobre producció provenen de Contabilidad Regional de España (INE). Per a anàlisis més detallades, podeu 
consultar les estimacions del PIB comarcal a càrrec del professor Josep Oliver i que anualment publica Caixa de Catalunya al 
seu Anuari Econòmic Comarcal (www.caixacat.es). 
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canvien aquestes demandes. Per tal de satisfer aquests nous requeriments el sistema 

productiu necessita de manera creixent ser flexible, adaptar-se el més ràpidament possible a 

una demanda contínuament canviant. En una economia com la catalana, amb predomini de 

mitjanes i petites empreses, aquesta flexibilitat és més fàcilment assolible: les estructures 

formades per peces petites esdevenen sempre més flexibles que les grans. Aquesta 

atomització aconsegueix també més fàcilment assolir el doble repte d'especialització i 

diversificació econòmica: cada unitat és capaç de realitzar una activitat concreta de manera 

més especialitzada, però el conjunt de l'economia gaudeix de multiplicitat de petites cèl·lules 

àmpliament diversificades. La flexibilització afecta tant a les activitats industrials com als 

serveis. 

 

Ocupats a Catalunya per sectors d'activitat. Milers  de persones. II trimestre 2009

milers
Sector d'ocupats %

Agricultura 59,4  1,86   
Indústries extractives, energia, aigua i residus 40,2  1,26   
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 173,6  5,44   
Química i cautxú 87,0  2,73   
Metal·lúrgia 93,6  2,93   
Maquinària, material elèctric i de transport 227,8  7,14   
Construcció 341,4  10,70   
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 161,0  5,05   
Comerç detall 288,8  9,05   
Transport i emmagatzematge 167,6  5,25   
Hostaleria 231,8  7,27   
Informació i comunicacions 105,4  3,30   
Activitats financeres i assegurances 77,1  2,42   
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 198,6  6,23   
Activitats administratives i serveis auxiliars 139,9  4,39   
Administració pública 156,2  4,90   
Educació 204,1  6,40   
Sanitat i serveis socials 216,3  6,78   
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 219,8  6,89   

Total 3.189,6  100,00   

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.  
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Sector d'activitat predominant. 2001 Sub-sector ter ciari predominant. 2001 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.  

 

El tercer gran element de canvi de l'estructura econòmica catalana és una relocalització que 

es produeix tant a escala interna com internacional. A escala local, la deslocalització ha 

seguit unes pautes molt similars a les ja descrites per a la població: la sortida de les 

activitats més consumidores de sòl i amb especials necessitats d'accessibilitat (la majoria de 

les indústries, però també determinats centres comercials o de lleure) des de les àrees 

urbanes més densificades a àrees ben connectades on l'oferta de sòl és més abundant i 

més barata. En aquest escenari tots els municipis són susceptibles de guanyar o perdre 

activitat, en funció de la seva capacitat i també de la seva voluntat per respondre a les 

exigències de la indústria i dels serveis. 

A escala internacional, la creixent obertura de l'economia catalana, a més de permetre 

augmentar les exportacions i importacions, s'ha estès a la inversió i ha donat pas trasllat de 

bona part del procés productiu, especialment industrial, a l'estranger. Les facilitats de 

comunicació fan que els diferencials en els factors de producció (i molt especialment el preu, 

la disponibilitat i la qualificació de la mà d'obra) existents a cada indret augmentin la seva 

importància, ja que la fricció de la distància és menor. Aquest fet, que, com s'ha dit, ha 

afectat especialment a la indústria, és fàcilment observable també en molts serveis: la 

facilitat d'instal·lar-se o de desplaçar-se a un lloc determinat augmenta el ventall de 

possibilitats a l'hora de triar la destinació on contractar un servei, instal·lar una planta de  

producció o simplement gaudir de les vacances. Aquest fet és, sense dubte, un gran 

avantatge des del punt de vista de la demanda. Però obliga al mateix temps a cada indret a 

Sector predominant

Agrari i pesca
Indústria
Construcció
Serveis
Més d'un sector

Comerç i reparacions
Hoteleria
Transport i comunicacions
Mediació financera
Immob. i serveis empresarials
Adm, defensa i SS
Educació
Sanitat i serveis socials
Altres serveis
Personal domèstic
Més d'un subsector predominant
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aprofitar, millorar i promocionar més curosament el seus avantatges per tal de competir amb 

la resta. 

Aquests trets estructurals de l’economia catalana es veuen actualment afectats per l’impacte 

de la crisi econòmica iniciada a principis de 2008. Així, si bé és cert que el creixement de la 

producció de les dècades precedents es va reflectir igualment en un creixement de 

l’ocupació i de la renda de les llars, aquesta mateixa relació ha fet que els primers 

símptomes de desacceleració econòmica han arrossegat ràpidament un rapidíssim 

increment de l’atur i, amb ell, de la demanda interna que, al seu torn, provocarà una 

davallada encara superior de la producció i continuarà l’espiral recessiva que, si bé afecta a 

la totalitat d’economies occidentals, és més acusada en el cas de Catalunya i el conjunt 

d’Espanya i ha mostrat majors dificultats de recuperació, per la transformació estructural que 

requereix. 

 

Evolució del nombre d’aturats a Catalunya, 1996-200 9. Milers d’aturats 
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Amb tot, les qüestions que ja apareixien com a necessàries abans de l’esclat de la crisi 

(increment de la productivitat, major atenció a la investigació i el desenvolupament, millores 

en la formació del capital humà, major internacionalització de l’economia) continuen sent 

igualment vàlides, si no més, com a fórmules per a la sortida de l’actual etapa de recessió 
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Cal que els municipis catalans afrontin cinc reptes  principals en el foment de la seva 

base econòmica: la diversificació del se teixit pro ductiu en els casos d’excessiva 

especialització, la recerca de noves activitats més  adients als avantatges competitius 

de cada indret, l’atenció a aquelles activitats que  han de permetre una major 

productivitat (investigació, formació, internaciona lització), la flexibilització de la seva 

base econòmica i  la promoció dels recursos i valor s de què disposen per fer-se un 

lloc en un territori cada vegada més accessible. 
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4.1.3 Territori  

 

Les importants mancances en el planejament territor ial i urbanístic all llarg de 

diverses dècades a Catalunya provocà la proliferaci ó d'una urbanització dispersa i 

sovint descontrolada d'importants impactes negatius  sobre el territori, com són el 

consum de sòl, l'especialització funcional o l'augm ent de la mobilitat. Les correccions 

d’aquests mancances pel que fa al planejament urban ístic primer i al territorial 

recentment ha permès crear un nou marc per al desen volupament racional i 

sostenible del territori. 

 

Els processos que han travessat durant aquests anys tant la població (i el poblament) com 

l'activitat econòmica han tingut  un impacte considerable sobre el territori, principalment 

perquè aquest ha estat vist sovint de manera gairebé exclusiva com a mer suport físic de 

l'evolució independent de les altres dues variables. 

Les pautes de relocalització de la població i la indústria a la recerca d'espais més adequats a 

les seves demandes han representat en darrer terme la urbanització d'importants extensions 

tant per a usos residencials com industrials i d'infraestructures. El principal problema és que 

en molts casos aquesta ocupació s'ha dut a terme sense ajustar-se a una planificació prèvia 

i sense respondre tampoc a un determinat model d'urbanització. 

Així, la urbanització dispersa que ha caracteritzat el moviment de sortida de la població de 

les àrees urbanes més densificades cap a l'exterior a què es feia referència més amunt no 

ha pautat únicament la residència principal, sinó que també ha esquitxat bona part del 

territori català amb residències secundàries. Al mateix temps, les activitats industrials han 

proliferat igualment arreu, molt sovint en forma de petits polígons que, lluny de buscar els 

nivells de concentració que optimitzessin els serveis i equipaments de suport necessaris, 

s'han aprofitat de les ofertes locals de sòl disponible i han donat com a resultat un mosaic 

d'àrees industrials necessitades de les infraestructures de comunicació que posteriorment 

s'han hagut de realitzar. Al seu costat, bon nombre d'activitats de serveis, especialment 

comercials, han aprofitat la mateixa circumstància per abandonar les àrees densificades de 

les grans ciutats i constituir un rosari d'equipaments al costat de les principals artèries de 

comunicació viària, aprofitant d'aquesta manera tant el menor preu de les àrees ocupades 

com la seva elevada accessibilitat. 

En tots tres casos els procés ha estat el mateix. La desdensificació, la sortida de població i 

activitat de les grans ciutats cap a l'exterior no s'ha fet per estructurar un sistema urbà 
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articulat al voltant d'uns determinats nuclis sinó per contribuir a la configuració d’un model 

extensiu, sovint anàrquic. I en tots tres casos aquestes pautes de localització responen a 

l'absoluta manca de planejament territorial que durant molts anys ha permès als agents 

protagonistes localitzar-se allà on més convenia als seus interessos individuals o potser 

locals, però poques vegades amb una visió de conjunt que garantís el desenvolupament 

ordenat del territori3. 

Aquesta manca de model, aquesta manca de planejament territorial dóna com a resultat, 

doncs, un territori extensament ocupat, amb un elevadíssim consum de sòl, i on la dispersió 

de la urbanització obliga, a més, a un sistema de relacions basat en la mobilitat. I en una 

mobilitat que, a causa de l'increment de les distàncies entre qualsevol nucli, requereix de 

mitjans de transport mecanitzats; i que, a causa de la dispersió les baixes densitats 

derivades, necessita que aquest mitjans siguin de tipus privat. La dispersió i la baixa densitat 

impedeixen la formació de les masses crítiques necessàries per fer rendible el transport 

col·lectiu i tendeixen a afavorir els mitjans de transport individuals, ja que les particularitats 

dels desplaçaments requereixen d'una flexibilitat que només aquests poden oferir. 

 

                                                 

3 Existeixen abundants referències sobre el procés urbanitzador seguit durant aquestes darreres dècades a la regió 
metropolitana de Barcelona, i menys documents, i sobretot de caràcter local, per a la resta de Catalunya. Des del punt de vista 
de la quantificació d'aquest procés són especialment interessants els diversos articles recollits a "Ciutat compacta, ciutat 
difusa", a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. Núm. 36. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, maig 
de 2002. Sobre la forma en què a tingut lloc aquest procés, i a més dels treballs d'Antonio Font, cal destacar la tesi doctoral de 
Francesc Múñoz, "Urbanalizació: la producció residencial de baixa densitat a la província de Barcelona (1985-2001)" Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2004. Per seguir la urbanització del litoral català, inclosa la del Baix Camp, vegeu: Busquets, J. et. al: 
Les formes urbanes del litoral català. Barcelona. Diputació de Barcelona. Juny de 2003.  
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Superfícies segons la classificació del sòl per com arques, 2008

Comarca

Superfície 
total

Sòl urbà
Sòl urbanit-

zable

Sòl no 
urbanit-
zable Sòl urbà

Sòl urbani-
tzable

Sòl no 
urbanit-
zable

   
Alt Camp 53.800 1.696 3.155 48.949 3,15 5,86 90,98
Alt Empordà 135.754 3.779 2.714 129.261 2,78 2,00 95,22
Alt Penedès 59.269 3.320 1.550 54.399 5,60 2,62 91,78
Alt Urgell 144.746 592 217 143.937 0,41 0,15 99,44
Alta Ribagorça 42.686 134 46 42.506 0,31 0,11 99,58
Anoia 86.631 3.429 1.068 82.134 3,96 1,23 94,81
Bages 129.909 3.888 1.943 124.078 2,99 1,50 95,51
Baix Camp 69.715 3.825 3.695 62.195 5,49 5,30 89,21
Baix Ebre 100.267 2.397 2.463 95.407 2,39 2,46 95,15
Baix Empordà 70.169 5.431 2.208 62.530 7,74 3,15 89,11
Baix Llobregat 48.599 10.067 6.742 31.790 20,71 13,87 65,41
Baix Penedès 29.645 2.961 2.114 24.570 9,99 7,13 82,88
Barcelonès 14.575 10.202 597 3.776 70,00 4,10 25,91
Berguedà 118.484 1.083 408 116.993 0,91 0,34 98,74
Cerdanya 54.669 971 473 53.225 1,78 0,87 97,36
Conca de Barberà 65.017 795 309 63.913 1,22 0,48 98,30
Garraf 18.511 2.602 1.973 13.936 14,06 10,66 75,28
Garrigues 79.770 655 291 78.824 0,82 0,36 98,81
Garrotxa 73.462 1.230 422 71.810 1,67 0,57 97,75
Gironès 57.560 2.585 1.807 53.168 4,49 3,14 92,37
Maresme 39.853 6.398 3.049 30.406 16,05 7,65 76,30
Montsià 73.542 1.169 773 71.600 1,59 1,05 97,36
Noguera 178.407 1.365 273 176.769 0,77 0,15 99,08
Osona 126.025 4.131 2.087 119.807 3,28 1,66 95,07
Pallars Jussà 134.309 375 271 133.663 0,28 0,20 99,52
Pallars Sobirà 137.792 282 186 137.324 0,20 0,13 99,66
Pla d'Urgell 30.514 973 509 29.032 3,19 1,67 95,14
Pla de l'Estany 26.278 658 240 25.380 2,50 0,91 96,58
Priorat 49.861 225 52 49.584 0,45 0,10 99,44
Ribera d'Ebre 82.732 740 232 81.760 0,89 0,28 98,83
Ripollès 95.662 732 274 94.656 0,77 0,29 98,95
Segarra 72.272 736 184 71.352 1,02 0,25 98,73
Segrià 139.666 3.359 2.424 133.883 2,41 1,74 95,86
Selva 99.504 4.061 3.619 91.824 4,08 3,64 92,28
Solsonès 100.124 454 227 99.443 0,45 0,23 99,32
Tarragonès 31.937 5.497 3.024 23.416 17,21 9,47 73,32
Terra Alta 74.304 327 39 73.938 0,44 0,05 99,51
Urgell 57.966 1.099 914 55.953 1,90 1,58 96,53
Val d'Aran 63.360 282 21 63.057 0,45 0,03 99,52
Vallès Occidental 58.313 13.364 6.085 38.864 22,92 10,44 66,65
Vallès Oriental 85.098 10.225 3.860 71.013 12,02 4,54 83,45

Total 3.210.757 118.094 62.538 3.030.125 3,68 1,95 94,37

FONT: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

En hectàrees %

 

 

Al costat d'aquest creixement dispers, d'alt consum de sòl i fortament basat en la mobilitat en 

transport privat, el procés de relocalització de la població i l'activitat ha tingut un segon 

efecte d'implicacions tant o més greus que l'anterior: la configuració d'un territori 

especialitzat funcionalment i segregat socialment. El primer d'aquests fenòmens, 

l'especialització funcional, a més d'incrementar encara més la necessitat de mobilitat a què 
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es feria referència, provoca certs desequilibris a nivell local, de manera que s'acaba 

configurant un escenari on hi ha uns municipis eminentment residencials, d'altres 

eminentment industrials, d'altres on es va a comprar o d'altres on es passa el cap de 

setmana, amb la dependència que aquesta especialització comporta. El segon fenomen, la 

segregació social, respon en definitiva a un mecanisme similar a l'anterior: la diferent 

capacitat de cada punt del territori per satisfer unes demandes concretes, en aquest cas de 

residència, combinat amb la diferent capacitat dels agents demandants, en aquest cas la 

població, d'accedir-hi en funció de la seva renda. Aquesta especialització social, regulada 

pel preu del sòl i el mercat de l'habitatge, tindrà igualment conseqüències notables sobre el 

conjunt del territori, en possibilitar l'aparició de nuclis amb baixos nivells de recursos i altes 

necessitat de serveis i equipaments, amb la conseqüent dificultat d'atenció per part de les 

administracions locals afectades. 

En qualsevol cas, el principal element responsable d'aquest procés descontrolat de 

creixement i dispersió urbana ha estat l'absència de planejament territorial, és a dir, 

d'aquella eina que a partir d'una visió integradora del conjunt de municipis sigui capaç de 

racionalitzar la distribució dels desenvolupaments urbans, els recursos, els serveis, els 

equipaments i les infraestructures. Al conjunt de Catalunya la figura que havia de 

desenvolupar aquesta tasca era el Pla Territorial General. El Pla, aprovat l'any 1995, es va 

mostrar ràpidament incapaç d'atendre totes les necessitats que el territori requeria, ja sigui 

per les seves mancances clares en alguns aspectes, ja sigui per la seva manca de concreció 

en d'altres. Si bé el mateix Pla preveia el desenvolupament de sis plans territorials parcials 

més, un per a cadascun dels llavors sis àmbits de planejament delimitats, el cert és que 

durant vint anys crítics per al desenvolupament (els que van des de la data d’aprovació de la 

Llei de política territorial fins a 2003) les realitzacions en aquest sentit han estat ben poques, 

i únicament les Terres de l'Ebre han vist aprovar el seu pla parcial recentment.  

En aquest sentit, la creació del Programa de Planejament Territorial per part del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques el gener de 2004, representà un impuls 

d’inqüestionable valor per tal de redreçar aquesta situació. A partir de la seva entrada en 

funcionament, el Programa inicià els treballs dels sis plans territorials parcials que restaven 

per començar així com la revisió del ja aprovat de les Terres de l’Ebre. Com a resultat, a 

data d’avui sis d’aquests plans territorials han estat ja aprovats definitivament (Alt Pirineu i 

Aran el 2006, Ponent i Terres de Lleida el 2007, Comarques Centrals 2008, Camp de 

Tarragona, Regió metropolitana de Barcelona i Terres de l’Ebre 2010), mentre que el de 

Comarques Gironines ha estat aprovat inicialment a l’espera d’aprovació definitiva al llarg de 

l’any 2010. 
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No cal dir que el component d’ordre i racionalitat que imposen aquests plans és evident i, 

malgrat el retard en la plasmació dels seus efectes que es dóna en la majoria de casos, a 

causa del seu respecte al planejament urbanístic vigent, la seva capacitat per capgirar la 

situació de les dècades precedents és innegable. 

En aquest sentit, i al mateix temps, però, el planejament municipal també ha modificat en la 

majoria de casos moltes de les pautes que han portat a ocupacions de sòl quantitativa i 

qualitativament insostenibles en molts municipis. La creació de plans directors urbanístics 

supramunicipals per part del mateix Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 

però la dotació de figures de planejament urbanístic municipal allà on encara hi mancaven 

(l’any 2008 únicament 109 dels 946 municipis de Catalunya no disposaven de cap figura de 

planejament i, de la resta,. 339 comptaven amb planejament general) i, sobretot, la 

generalització d’uns criteris basats en la racionalització i la sostenibilitat a l’hora de redactar 

aquests plans han acabat per configurar un nou escenari de majors garanties per al 

desenvolupament territorial. 

  

El consum de sòl indiscriminat per a la urbanitzaci ó, ja sigui per habitatge com per a 

activitat econòmica o infraestructures, té uns elev ats costos, no únicament 

ambientals i socials, sinó també econòmics a llarg termini, especialment en aquells 

indrets on l'entorn natural i el paisatge esdevenen  actius importants per al 

desenvolupament de la seva activitat. 
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4.2 SANT CARLES DE LA RÀPITA 

4.2.1 Posició i estructura 

 

El municipi de Sant Carles de la Ràpita es troba si tuat al corredor mediterrani, entre 

les àrees metropolitanes de Tarragona i Castelló i,  per tant, en un important lloc de 

pas de les principals artèries de comunicació. 

 

El municipi de Sant Carles de la Ràpita (53,7km2)es troba a l’extrem sud de Catalunya, a la 

part més meridional del delta del riu Ebre. 

El terme municipal de Sant Carles de la Ràpita queda dividit entre l’àrea pròpiament deltàica 

(la península de la Banya i l’istme del Trabucador), ocupada totalment pel Parc Natural del 

Delta de l’Ebre, i l’espai comprès entre els municipis d’Amposta i Alcanar i les elevacions de 

la Serra del Montsià a Ponent, amb la Foradada i la Moleta de Mata-rodona (624 m.) com a 

punts culminants. És en aquest espai entre la serra i el Mar on es troba el nucli de població i 

on es concentra la major part de l’activitat. 

El municipi es troba força allunyat dels principals nuclis de població catalans i valencians. 

Així, Amposta i Tortosa, les dues localitats més properes, es situen al voltant dels 22.000 i 

els 35.000 habitants respectivament, la qual cosa resta centralitat a aquest territori, que ha 

vist com l’atracció de les àrees tarragonina i castellonenca el convertien sovint en una àrea 

de pas, més que no pas en un veritable nucli articulador d’escala regional. 
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Municipi de Sant Carles de la Ràpita, 31 de desembr e de 2008 

 
Font: Google Earth. 

 

Nucli de Sant Carles de la Ràpita, 30 de juny de 20 04 i 31 de desembre de 2008 

  

 

 

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 



AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

28

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.  
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4.2.2 Accessibilitat exterior i vertebració interio r 

 

La localització estratègica de Sant Carles de la Rà pita li garanteix una bona 

accessibilitat amb l’exterior, en connectar fàcilme nt amb les principals artèries que 

travessen el corredor mediterrani. 

 

La posició estratègica de les Terres de l’Ebre, en la cruïlla dels eixos mediterrani i de 

comunicació amb l’interior de la Península Ibèrica ofereix a la regió un enorme potencial 

d’accessibilitat exterior. En aquest sentit, fa ja alguns anys, una sèrie d’experts proclamaven 

que “les Terres de l’Ebre tenen una posició potencialment estratègica tant de cruïlla entre els 

dos eixos econòmics més dinàmics de la península, l’arc mediterrani i l’eix de l’Ebre, com de 

punt de trobada entre les cultures de Catalunya, el País Valencià i Aragó /.../  Els diferents 

estudis sobre el desenvolupament territorial d’aquestes comarques coincideixen en el fet 

que un dels seus principals actius territorials és la seva localització estratègica en el triangle 

d’activitat de Barcelona, València i Saragossa. L’escurçament de distàncies per la millora de 

les infraestructures de transport al corredor mediterrani han transformat un territori 

caracteritzat tradicionalment per ser una frontera o confí llunyà i perifèric respecte a 

Barcelona en un atractiu punt central entre les àrees metropolitanes de Barcelona i 

València”4.  

Val a dir que tant l’accessibilitat exterior com la vertebració interior d’aquesta regió s’han 

configurat bàsicament a partir de dos potents processos de dotació infraestructural produïts 

a finals dels segles XIX i XX respectivament. Així, la construcció del ferrocarril a finals del 

segle XIX a partir de dues línies, la de la costa, que dóna cobertura al trajecte Barcelona-

València, i la de Reus a Móra la Nova i Faió alterà substancialment la lògica de comunicació 

de la regió. Com es recull al projecte de Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre aprovat 

inicialment, “es perd l’eix vertebrador que el riu representava, procés que culmina amb la 

construcció, aigües amunt, dels embassaments que en regulen el cabal i serveixen de 

reserva hidràulica per al reg o la producció d’electricitat, i van prenent forma dos sistemes 

mal comunicats, separats pel front muntanyenc conformat pels contraforts occidentals de la 

serra de Cardó. Aquest nou esquema ha significat millores i inconvenients en les 

comunicacions. El Montsià i el Baix Ebre, separades del Camp de Tarragona per la 

                                                 

4 Vegeu l’article d’Alexandre TARROJA, Lara DOMINGO, Maria HERRERO, Gemma LOZANO, Valerià PAÜL i Sergi SALADIÉ: 
“Terres de l’Ebre: una identitat i un projecte de futur. La posició geogràfica, el riu, el paisatge i el capital social, motius d’un nou 
model de desenvolupament social i ambiental”, publicat a Papers, Regió Metropolitana de Barcelona. núm, 39, maig 2003, 
pàgs. 151-181. http://www.iermb.uab.es/htm/revistaPapers_numeros.asp?id=10 
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serralada Prelitoral que ha dificultat històricament les relacions entre ambdues zones, van 

veure potenciada la seva relació amb la resta de Catalunya. La Ribera d’Ebre va buscar la 

sortida cap a Reus, en veure empitjorada la seva relació amb Tortosa. També es va produir 

una disminució de la relació de l’àmbit amb l’Aragó. No és el cas de la Terra Alta, que és la 

comarca amb més llaços teixits amb la franja aragonesa com a conseqüència de la seva 

xarxa viària de comunicacions”5. 

Pel que fa a la xarxa viària, la construcció de l’autopista del Mediterrani va acabar de 

configurar el corredor a partir de dos eixos gairebé transversals que formen part dels 

itineraris de llarg recorregut i als que se sumaran altres infraestructures com l’autovia A-7, la 

carretera N-340 i la línia ferroviària d’altes prestacions Barcelona-València, i l’eix 

Tarragona/Reus-Aragó, constituït per la carretera N-420 i la línia ferroviària convencional 

Reus- Saragossa.  

En aquest context, Sant Carles de la Ràpita, malgrat tenir una localització privilegiada 

respecte al corredor mediterrani, mostra una posició lleugerament excèntrica, a causa 

precisament de la separació que representa la serra del Montsià. Així, si bé les primeres 

grans vies de comunicació que resseguien el corredor servien directament al municipi (la N-

340, ara A-7), les infraestructures posteriors han utilitzat el corredor interior, entre la serra de 

Montsià i la de Godall, més ample i de connexió més directa amb els principals sistemes 

urbans.  

D’aquesta manera, el municipi acaba gaudint d’una accessibilitat relativament elevada, en 

quedar força proper a les dues grans vies interregionals, com són l’autopista AP-7 (antiga A-

7) i la línia de ferrocarril que connecta tant amb Barcelona i València com amb la resta de 

poblacions importants de la costa catalana i valenciana. En aquests darrers casos (autopista 

i ferrocarril), l’orografia local obliga a arribar fins a Amposta per tal de tenir-hi accés. 

 

                                                 

5 Podeu consultar la documentació del projecte de Pla aprovat inicialment a 
www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/ptte/ptebre_nou.jsp 
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A nivell intern, l’elevada extensió i peculiar morfologia del terme municipal queda relligada 

per una sèrie de petites vies locals connectades bàsicament amb la carretera TV-3408, 

paral·lela a la A-7, i l’eix TV-3406 – TV-3405 que uneix les dues parts del municipi. La 

concentració del nucli de població i la seva consolidada trama urbana garanteix, però, 

garanteix un bon nivell de vertebració interior. 

En definitiva, Sant Carles de la Ràpita es troba en una situació de valoració diversa en 

funció de l’escala territorial que es considera. Així, d’una banda, la seva relativa excentricitat 

en les Terres de l’Ebre en general i en el corredor mediterrani en particular li confereixen un 

cert desavantatge competitiu respecte a altres municipis situats al bell mig del corredor. 

D’altra banda, però, la seva localització en relació a aquest eix li aporta un doble avantatge. 

En primer lloc, perquè la seva proximitat li permet aprofitar plenament la funció articuladora 

de les Terres de l’Ebre i el seu potencial entre dos sistemes urbans tant potents com el 

València al sud i el del Camp de Tarragona i, més al nord, l’àrea metropolitana de Barcelona 

així com del corredor mediterrani en el seu conjunt i gaudir així d’una excel·lent accessibilitat 

amb els àmbits exteriors. El recent suport que ha rebut el corredor mediterrani com a aposta 

prioritària de connexió amb Europa per part del Govern Espanyol i amb l’aquiescència del 

Govern Francès no fa sinó assegurar aquest avantatge. En aquest sentit, l’existència d’una 

xarxa capil·lar adequada ha de ser l’encarregada de garantir l’aprofitament d’aquesta 

proximitat per part del municipi. En segon lloc, l’escassa distància que el separa del corredor 
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és suficient per permetre-li gaudir dels seus avantatges sense suportar la major part de les 

seves càrregues, com ara, la pèrdua directa del sòl que es destina a les infraestructures, el 

trinxament dels municipis que en molts casos representa el seu traçat, les molèsties 

provocades pel trànsit, el soroll, etc. Es pot concloure, doncs, que Sant Carles es troba prou 

a prop i al mateix temps prou lluny de les principals infraestructures de pas com per gaudir 

de l’accessibilitat exterior que li aporten i no patir les inconveniències que provoquen a 

escala local. 

 

Cal aprofitar l’elevada accessibilitat que proporci ona la localització estratègica de 

Sant Carles de la Ràpita per tal d’atraure fluxos d e persones, activitat i coneixement 

d’àmbits territorials superiors i fixar-los al prop i municipi. 
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4.2.3 Evolució de la població 

 

El municipi de Sant Carles de la Ràpita té l’any 20 09 un 34% més d’habitants dels que 

tenia al començament de la dècada. 

 

El municipi de Sant Carles de la Ràpita ha mostrat un increment de població constant, si bé 

amb lleugeres irregularitats, al llarg de tot el segle XX, només interromput a la dècada dels 

1950 en què perd un 8,5% de la seva població. Al llarg de les dècades dels vuitanta i 

noranta el seu creixement, si bé molt suau, va ser superior al del conjunt de Catalunya, que 

vivia un període d’estancament demogràfic després dels forts increments de les dècades 

posteriors. 

Ara bé, és amb el canvi de segle quan Sant Carles de la Ràpita experimenta el ritme de 

creixement demogràfic més elevat de la seva història, de manera que fins i tot les taxes 

properes al 18% que havia experimentat a la dècada dels seixanta són ara pràcticament 

doblades, amb creixements propers al 35% 

Com a resultat d’aquesta evolució, Sant Carles de la Ràpita té l’any 2009 15.511 habitants, 

una quarta part dels quals han nascut o han arribat al municipi al llarg dels darrers deu anys. 

Aquesta evolució de les taxes de creixement de la població durant els darrers anys és 

comuna a pràcticament tots els àmbits de Catalunya. Ara bé, en el cas de Sant Carles de la 

Ràpita, la taxa de creixement observada pràcticament dobla la del conjunt de Catalunya, on 

els 1.132.310 habitants que ha guanyat entre el 2009 i el 2001 representen una taxa del 

17,8%. 

Aquest comportament, doncs, no és exclusiu del municipi, sinó que respon a una dinàmica 

regional de creixement demogràfic al llarg de la darrera dècada que, com ha estat explicat 

anteriorment, té la seva causa fonamental en l’arribada d’elevats contingents d’immigració 

estrangera, que ha reemplaçat al creixement natural i, sobretot, en la immigració procedent 

d’altres punts de Catalunya i d’Espanya, com a principal motor de creixement. En aquest 

sentit, si bé 2008 ha comportat el primer descens de la dècada pel que fa al nombre 

d’immigrants arribats tant a la Ràpita com a Catalunya, segurament caldrà interpretar aquest 

descens com una pausa a l’espera de la recuperació de la demanda laboral més que no pas 

com el senyal del final del període. I encara que tant les taxes com els volums absoluts 

d’immigrants difícilment assoliran les xifres dels anys anteriors, la immigració estrangera 

continuarà sent el principal motor demogràfic del país com a mínim durant uns quants anys 

més. 
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Cal preveure, doncs, que el major ritme de creixeme nt de la població de Sant Carles 

de la Ràpita comportarà un increment en les necessi tats d’habitatge, serveis i 

equipaments del municipi. 

 

Evolució de la població de Sant Carles de la Ràpita  i Catalunya, 1900-2009

Any Sant Carles 
de la Ràpita Catalunya

1900 3.843    1.984.115  
1910 4.602    2.099.218  
1920 5.495    2.355.908  
1930 5.985    2.731.627  
1940 7.286    2.915.757  
1950 7.994    3.218.596  
1960 7.363    3.888.485  
1970 9.005    5.107.606  
1981 10.051    5.956.414  
1991 10.752    6.059.494  
2001 11.572    6.343.110  
2002 11.735    6.505.471  
2003 12.095    6.704.146  
2004 12.594    6.813.319  
2005 13.181    6.995.206  
2006 13.488    7.134.697  
2007 14.262    7.210.508  
2008 15.307    7.364.078  
2009 15.511    7.475.420  
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4.2.4 Components actuals de creixement demogràfic 

 

El 98,8% del creixement de Sant Carles de la Ràpita  al llarg de la darrera dècada és 

degut a la immigració, la major part de la qual (62 ,4%) procedeix de fora de l’Estat. 

 

La població de Sant Carles de la Ràpita ha crescut un 41,3 % al llarg de la darrera dècada 

(1998-2009), creixement força superior al del conjunt de la comarca del Montsià (31,6%) i al 

de Catalunya(21,6%). Aquest fort creixement demogràfic observat al municipi durant aquest 

període és degut, lògicament, a diverses causes. 

En primer lloc, a un lleuger repunt de la natalitat que, juntament amb una mortalitat estable, 

ha provocat un creixement vegetatiu positiu. Així, l’arribada, si bé un xic tardana, a l’etapa 

reproductiva de les generacions més plenes nascudes a les dècades dels seixanta i els 70 

(més mares potencials), juntament amb un lleuger repunt de la fecunditat (més fills per mare 

potencial), ha estat responsable d’aquest increment de la natalitat no únicament a Sant 

Carles, on s’ha passat del 100 naixements de 1998 o els 107 de 1999 als 165 de 2007 i els 

156 de 2008, sinó al conjunt de Catalunya. 

En segon lloc, Sant Carles de la Ràpita presenta un saldo migratori positiu i considerable 

amb tots els seus àmbits territorials de referència. És a dir, rep més persones de les que 

envia a viure tant pel que fa a la resta de la comarca com a la resta de Catalunya i a la resta 

d’Espanya. En aquest sentit, el comportament és equiparable al del conjunt del Montsià, si 

bé el seu major índex de creixement es recolza en major mesura en el creixement natural i 

el saldo migratori amb la resta d’Espanya. 

Ara bé, el component de creixement més important ha estat, com s’ha dit prèviament, el 

saldo migratori amb la resta del món. Al llarg de la darrera dècada més de la meitat (60,1%) 

del creixement demogràfic de Sant Carles de la Ràpita és degut a la immigració procedent 

de fora de l’Estat. Aquest pes de la immigració estrangera sobre el creixement demogràfic 

total, si bé no és especialment alt (al conjunt del Montsià  la immigració estrangera suposa el 

83,2% del creixement, i al conjunt de Catalunya el 90,8%) no té precedents en la història del 

municipi ni del conjunt de Catalunya. 

 

L’arribada d’importants contingents migratoris estr angers, per les seves 

característiques socials i culturals i, sovint per les seves condicions econòmiques, 
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planteja importants reptes a les administracions lo cals a l’hora de proveir l’oferta de 

serveis, equipaments i fins i tot habitatge necessa ri. 

 

Components del creixement demogràfic de Sant Carles  de la Ràpita i els seus àmbits territorials de ref erència 
1998-2009
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resta de la comarca
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resta de Catalunya

saldo migratori amb la
resta d'Espanya

saldo migratori amb la
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4.2.5 Característiques de la població I: nacionalit at 

 

Sant Carles de la Ràpita ha multiplicat per deu la seva població estrangera, 

bàsicament europea, entre l’any 2000 i el 2009, fin s arribar al 22% de la seva població 

total.  

 

El pes de la immigració en el creixement demogràfic de Sant Carles de la Ràpita ha alterat, 

lògicament, la naturalesa de la seva població. Així, en tan sols nou anys (2000-2009) el 

percentatge d’estrangers del municipi s’ha multiplicat gairebé per deu, i ha passat de 

representar el 2,2%, a representar el 21,8%. 

Dintre d’aquest col·lectiu, els europeus, i especialment els ciutadans de la Unió Europea són 

els que més han augmentat la seva presència, fins a convertir-se en àmpliament majoritaris, 

i representen més de dues terceres parts de la població estrangera. En aquest sentit, la 

composició de Sant Carles de la Ràpita, i la del conjunt de la comarca del Montsià, és 

sensiblement diferent a la del conjunt de Catalunya. En primer lloc, perquè la seva proporció 

d’estrangers és clarament superior (a Catalunya representen el 15,9%). I, en segon lloc, 

perquè les nacionalitats d’aquesta població difereixen també de manera substancial: mentre, 

com s’ha dit, tant la Ràpita com el conjunt del Montsià mostren un clar predomini 

d’europeus, especialment romanesos (9,3% de la població del municipi, enfront d’un 1,3% a 

Catalunya), a Catalunya tant africans com asiàtics o americans tenen una representació 

clarament major. 

En qualsevol cas, i com ha estat exposat anteriorment, les característiques dels efectius que 

protagonitzen aquest important creixement migratori plantegen demandes i requeriments 

molt concrets tant pel que fa a habitatge com serveis i equipaments. Així, a les dificultats 

pròpies a la integració que tenen el seu origen en l’idioma o el hàbits socioculturals, cal 

afegir, en la majoria de casos, un baix nivell de renda d’aquesta població, la qual cosa els 

converteix en demandants dels serveis públics més elementals. 
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Evolució de la nacionalitat de la població de Sant Carles de la Ràpita 2000-2009

Espanyola
Resta UE
Resta Europa
Àfrica
Amèrica Nord/Central
Amèrica del Sud
Oceania

2000 2009

13,51%

1,48%

2,80%

0,27%

3,26%

0,50%

21,82%

78,18%

0,75%

0,31%

0,71%

0,10%

0,29%

0,08%

2,23%

97,77%

 

 

Nacionalitat de la població de Sant Carles de la Rà pita i els seus àmbits territorials de referència 2 009

Amèrica del Amèrica Àsia i
Àmbit Espanyola Resta UE Àfrica Nord/Central del Sud Oceania Total

Sant Carles de la Ràpita 12.127  2.095  230  434  42  505  78  15.511  
Montsià 56.381  9.370  1.113  2.347  177  2.231  570  72.189  
Terres de l'Ebre 153.122  21.257  2.439  7.417  487  4.099  2.039  190.860  
Catalunya 6.286.141  306.999  52.831  304.976  62.609  344.520  117.344  7.475.420  

78,18 13,51 1,48 2,80 0,27 3,26 0,50 100,00
78,10 12,98 1,54 3,25 0,25 3,09 0,79 100,00
80,23 11,14 1,28 3,89 0,26 2,15 1,07 100,00
84,09 4,11 0,71 4,08 0,84 4,61 1,57 100,00
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4.2.6 Característiques de la població II: edat 

 

La població de Sant Carles de la Ràpita, malgrat el  recent repunt de la natalitat i 

l’increment dels efectius de les generacions joves per l’arribada de la immigració, 

tendeix, com la resta de municipis de Catalunya, a l’envelliment. 

 

Fruit d’aquesta arribada sobtada d’immigració, però fruit també de la resta de components 

que intervenen en el creixement demogràfic i de les pròpies característiques de la població 

rapitenca, l’estructura d’edats del municipi ha estat sensiblement alterada al llarg dels 

darrers anys. 

La piràmide d’edats de Sant Carles de la Ràpita, a l’igual que la del conjunt de Catalunya si 

bé amb les lògiques oscil·lacions pròpies d’un volum de població menor, mostra una clara 

tendència a l’envelliment. Així, la població entre 0 i 15 anys ha passat de representar el 

24,0% el 1981 al 14,7% el 2009, mentre que la de 65 i més anys ha crescut del 13,2% al 

18,2% en el mateix període. 

Si per una banda el lleuger repunt de la natalitat descrit anteriorment ha eixamplat una mica 

la base de la seva piràmide, aquesta base continua sent certament menor, pràcticament la 

meitat, de l’existent l’any 1981. A més, la seva eventualitat provoca que, un cop 

transcorreguda l’etapa fèrtil de les generacions nascudes als anys seixanta i setanta, la 

caiguda de naixements serà encara més pronunciada que l’anterior. Si les següents 

generacions mostren les pautes de fecunditat d’aquestes darreres (amb un nombre 

d’efectius nascuts molt inferior al del seus progenitors), la base de la piràmide als propers 

anys pot arribar a un nivell de contracció encara més intens que el de les dècades dels 

noranta. 
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Evolució del pes de cada grup d'edat sobre el total  de població de Sant Carles de la 
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L’arribada de la immigració ha servit bàsicament per incrementar els efectius de les 

generacions que ja estaven més plenes i les immediatament posteriors. Per aquest motiu, i 

malgrat la contribució a l’increment de la natalitat d’aquests efectius, els seus efectes sobre 

el rejoveniment de la població han estat certament modestos. I, si bé és previsible que 

aquests mateixos contingents, per la seva pròpia estructura d’edats, contribueixin a un 

increment de la natalitat en els propers anys, no és probable que aquest augment arribi a 

compensar l’estrenyiment de la piràmide, de manera que cada nova generació difícilment 

assolirà les dimensions de la corresponents als seus progenitors.  

Evolució de la piràmide d’edats de Sant Carles 
de la Ràpita, 1981-2009 

Comparació de la piràmide d’edats de Sant 
Carles de la Ràpita i Catalunya, 2009 
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Els canvis en l’estructura d’edats de la població han fet que la taxa de dependència, és a dir, 

el conjunt de joves (menys de 16 anys) i gent gran (65 anys i més) sobre la població 

potencialment activa del municipi (entre 16 i 24 anys), hagi passat en aquests darrers 28 

anys del 59,3% al 49,0%. En principi, una davallada d’aquesta taxa cal considerar-la com 

positiva, en tant que implica que es requereix menys població potencialment activa per 

mantenir a infants i grans. Ara bé, tenint que aquesta davallada prové del descens de la 

proporció de població jove, el que és avantatjós en el present es converteix en una amenaça 

per al futur, ja que el gran volum d’adults passarà a formar part de la gent gran, la qual 

s’haurà de mantenir amb els minsos efectius que representa l’actual població jove. Davant la 

improbabilitat d’una situació d’aquestes característiques generalitzada a tot el país, podria 

sostenir-se amb uns índexs de productivitat pràcticament inassolibles, és previsible la 

represa del flux immigratori al municipi i al conjunt de Catalunya durant els propers anys. 

 

Cal preveure un increment de les necessitats de ser veis i equipaments per a la gent 

gran que el progressiu envelliment de la població t indrà sobre el municipi de Sant 

Carles de la Ràpita, i cal esperar l’arribada de no us fluxos migratoris que compensin 

l’envelliment de la població. 
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4.2.7 Estructura de les llars 

 

Dos trets caracteritzen l’actual estructura de les llars de Sant Carles de la Ràpita: 

l’increment de les llars unipersonals per una banda  i de les llars sobreocupades per 

una altra. 

 

L’any 2007 pràcticament una quarta part de les llars de Sant Carles de la Ràpita (23,1%) 

estaven ocupades per una sola persona. Aquest percentatge, similar al del conjunt del 

Montsià (22,5%) i de Catalunya (25,2%), és conseqüència de la tendència a l’envelliment de 

la població descrita més amunt, però també de les noves formes de vida i hàbits de la 

població, que afavoreixen la proliferació de llars amb un nombre més reduït de persones que 

les habiten.  

Ara bé, al costat d’aquest disminució de la grandària mitjana de les llars per increment de les 

llars unipersonals, un altre fenomen ha començat ha produir-se durant els darrers anys. 

Aquest fenomen és ja evident al conjunt de Catalunya, però és especialment evident a Sant 

Carles de la Ràpita, i consisteix en un augment de les llars on viuen sis o més persones. En 

un context com el descrit anteriorment, de davallada de la natalitat i, en conseqüència, d’una 

evident reducció del nombre de membres de les famílies, aquest increment de les llars 

ocupades per sis o més persones només és explicable per la recent arribada de la 

immigració. Aquesta arribada, sovint sobtada, ha provocat en moltes ocasions situacions de 

sobreocupació de les llars, bàsicament per incapacitat per suportar els costos d’habitatge, o 

simplement per accedir-hi, de manera individual o familiar. 

La sobreocupació ha esdevingut, així, un fenomen relativament freqüent a la majoria de 

municipis catalans, però és, com dèiem, especialment evident a la Ràpita, segurament a 

causa de la seva també major proporció d’immigrants arribats recentment. A partir d’aquí, 

cal esperar que el progressiu assentament i millora de les condicions de vida d’aquesta 

població els permeti optar a un habitatge propi al llarg dels propers anys. En aquest sentit, 

cal esperar que mentre la situació econòmica mantingui l’actual estat d’estancament, 

aquesta sobreocupació d’habitatges, amb els problemes que comporta, es mantindrà. Ara 

bé, si millora, cal esperar una nova pressió en el mercat de l’habitatge, en constituir aquests 

sobreocupants una demanda latent a la que s’haurà de donar resposta.  
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Cal tenir en compte que la reducció de la grandària  de les llars comportarà una major 

pressió sobre el mercat de l’habitatge, tant pel qu e fa a la necessitat d’un major 

nombre de llars per a satisfer un mateix volum de p oblació, com per les diferents 

característiques que hauran de tenir aquests habita tges. I cal restar igualment 

amatents als efectes de la sobreocupació, tant si e s manté durant els propers anys 

com si baixa i es converteix en una multiplicitat d e demandes. 

 

Evolució de la grandària de les llars a Sant Carles  de la Ràpita i els seus àmbits territorials de ref erència 1996-2007

Àmbit Any 1 2 3 4 5 6 i més Total llars

2007 23,1   27,8   20,5   18,2   5,9   4,5   5.212
2001 19,1   28,2   22,9   20,8   6,3   2,7   1.478
1996 15,7   27,4   24,3   21,8   7,6   3,1   1.310

Montsià 2007 22,5   27,3   21,8   18,0   6,2   4,3   24.523
2001 18,7   28,0   22,3   20,6   6,9   3,5   51.749
1996 15,7   27,5   22,6   21,4   8,9   4,0   46.535

Terres de l'Ebre 2007 24,0   26,9   20,7   16,9   6,2   5,1   65.515
2001 19,4   27,4   21,7   20,1   7,3   4,0   23.292
1996 16,3   27,0   22,0   21,0   9,0   4,7   22.073

Catalunya 2007 25,2   29,7   20,7   15,9   4,8   3,7   2.716.078
2001 20,9   28,0   22,4   20,0   6,0   2,7   2.315.856
1996 17,3   26,6   22,5   22,1   8,1   3,3   2.097.955

Sant Carles de 
la Ràpita

Percentatge de llars segons el nombre de 
persones que hi viuen

200720011996 200720011996

200720011996 200720011996

200720011996 200720011996

200720011996 200720011996  
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4.2.8 Construcció d’habitatges 

 

Pràcticament la meitat dels habitatges familiars de Sant Carles de la Ràpita han estat 

construïts al llarg de la darrera dècada, proporció que representa el triple que la del conjunt 

de Catalunya, si be la tipologia s’ha basat fortament en els habitatges plurifamiliars. 

 

Entre els anys 2001 i 2009 es van construir 6.876 habitatges familiars a Sant Carles de la 

Ràpita. Tenint en compte que el parc existent a l’inici d’aquest període era de 7.500 unitats, 

això significa que el 48% dels habitatges del municipi s’han construït al llarg dels darrers 8 

anys. 

Malgrat que aquesta ha estat una etapa d’increment generalitzat de l’activitat constructora, la 

proporció d’habitatges nous a Sant Carles de la Ràpita és notablement superior a la del 

conjunt de la comarca del Montsià (on els nous habitatges representen un 36,7%), de les 

Terres de l’Ebre (30,4%), àmbits que al seu torn es trobaven per sobre de la mitjana de 

Catalunya (15,7%). La crisi en el sector immobiliari iniciada l’any 2008 ha aturat aquesta 

tendència de manera radical ja que, especialment en el cas de la Ràpita, 2006, 2007 i 2008 

han estat els anys en què s’ha acabat més habitatges, amb més de mil unitats per any, per 

caure a 175 l’any 2009. 

 

Àmbit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sant Carles de la R. 7.505 413 560 818 589 408 1.235 1.496 1.182 175 14.381
Montsià 33.655 1.320 1.522 2.548 1.750 1.391 2.669 3.873 3.628 822 53.178
Terres de l'Ebre 90.305 2.639 3.666 5.288 3.990 3.349 4.884 6.742 7.403 1.415 129.681
Catalunya 3.314.155 65.556 65.538 68.798 71.101 78.403 77.309 79.580 71.007 37.871 3.929.318

Font: Idescat i Departament de Medi Ambient i Habitatge

Construcció d'habitatges a Sant Carles de la Ràpita  i els seus àmbits territorials de referència 2001- 2009. Habitatges 
acabats. Certificats finals d'obra del Col·legi d'A parelladors
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A diferència del que ha passat en molts altres municipis del litoral, però, les tipologies han 

estat basades principalment en habitatges plurifamiliars. Així, del total d’habitatges acabats 

entre 1999 i 2003, un 85,2% responien a aquesta categoria, mentre que tan sols un 3,6% 

corresponia a unifamiliars adossats i el restant 11,2% eren aïllats. Per la seva banda, a la 

resta del litoral del Montsià els habitatges unifamiliars, ja siguin adossats o aïllats, arribaven 

al 25,4%, mentre que al litoral de la veïna comarca del Baix Ebre la proporció era del 41,7%. 

És a dir , el model urbanitzador ha estat molt més intensiu i, amb això, el consum de sòl ha 

estat molt menor. 

 

Cal, per una banda, moderar el ritme de construcció de nous habitatges per tal de no 

disparar les ràtios per habitant, però, de l’altra, cal garantir l’oferta suficient per tal que la 

població rapitenca tingui accés a l’habitatge principal al seu propi municipi més enllà de la 

pressió sobre el mercat immobiliari que representa la demanda de residències secundàries. 

En aquest sentit, és desitjable mantenir el model urbanitzador intensiu dut a terme pel 

municipi al llarg dels darrers anys. 

 

Tipologia dels habitatges construïts a Sant Carles de la Ràpita i la resta de municipis litorals de le s Terres de l'Ebre, 1999-2003

Total %
habitatges Pluri- Pluri-

Àmbit construïts familiar Adossat Aïllat familiar

Alcanar 2.063  1.382  537  144  67,0   
Amposta 1.500  1.101  252  147  73,4   
Sant Carles de la Ràpita 2.225  1.895  80  250  85,2   
Sant Jaume d'Enveja 108  20  42  46  18,5   

Total litoral Montsià 5.896  4.398  911  587  74,6   

l'Ametlla de Mar 1.361  853  276  232  62,7   
l'Ampolla 1.212  807  62  343  66,6   
Deltebre 549  203  176  170  37,0   
el Perelló 218  83  91  44  38,1   

Total litoral Baix Ebre 3.340  1.946  605  789  58,3   

Total litoral Terres de l'Ebre 9.236  6.344  1.516  1.376  68,7   

Total litoral Catalunya 270.332  211.840  28.445  30.047  78,4   

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

Tipologia

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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4.2.9 Tipologia i característiques dels habitatges 

 

La superfície mitjana del parc d’habitatges Sant Ca rles de la Ràpita és força similar a 

la del conjunt del Montsià i les Terres de l’Ebre, és a dir, una mica superior a la de 

Catalunya. 

 

La meitat (50,9%) dels habitatges familiars principals de Sant Carles de la Ràpita tenien 

l’any 2001 entre 80 i 110 metres quadrats. El predomini d’aquestes dimensions és comú als 

seus àmbits territorials de referència (la comarca del Montsià i les Terres de l’Ebre), si bé en 

el conjunt de Catalunya el parc es distribueix d’una manera més homogènia, de manera que 

habitatges de dimensions menors (d’entre 50 i 70 metres quadrats) arriben a una proporció 

que dobla la de Sant Carles de la Ràpita. 

En un context en que, per una banda, es produeix, com s’ha vist més amunt, una 

progressiva disminució de la grandària de les llars i, per altra, un continu increment dels 

preus de l’habitatge que en dificulten l’accés a capes molt importants de població, 

especialment jove, amb recursos escassos però també amb demandes d’habitatges més 

reduïts, cal reconsiderar l’oferta d’habitatge que ofereix el municipi. 

 

Cal adaptar la tipologia i les característiques del  nous habitatges a les necessitats 

específiques de la població per tal d’optimitzar le s relacions entre l’oferta i la 

demanda i garantir, d’altra banda, l’accés a totes les capes de la població. 
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Superfície útil dels habitatges familiars principal s de Sant Carles de la Ràpita i els àmbits territor ials de 
referència, 2001
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4.2.10 Ús del sòl 

 

Les 4.000 hectàrees incloses en el PEIN converteixe n Sant Carles de la Ràpita en el 

municipi amb més superfície protegida per una figur a de planejament municipal entre 

els municipis litorals del Montsià i el Baix Ebre. 

 

La major part de l’extensió del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita (91,9%) 

corresponia l’any 2003 a sòl no urbanitzable, mentre que la resta de la superfície es 

reparteix pràcticament a parts iguals entre l’urbà i l’urbanitzable. 

Aquest percentatge de sòl no urbanitzable es troba molt per sobre de la mitjana de 

Catalunya (76,1%), si bé municipis veïns com Amposta o Sant Jaume d’Enveja presenten 

proporcions encara majors.. 

Una part d’aquesta extensió correspon a les gairebé 4.000 hectàrees incloses en el Pla 

d’Espais d’Interès Natural, que ocupa més de les tres quartes parts de la superfície total 

(78,2%) i que està representat per dues grans unitats: la del Delta de l'Ebre, amb 3.498,98 

de les seves 12.737,97 hectàrees terrestres (a les que cal sumar 35.647,10 ha marítimes) 

compartides amb els municipis de Deltebre, l’Ampolla, Sant Jaume d’Enveja i Amposta; i, en 

segon lloc, a una petita part del de la Serra de Montsià, que inclou 484,17 de les seves 

5.296,43 hectàrees, i que comparteix amb els municipis d’Alcanar, Amposta, Freginals i 

Ulldecona.  

A banda del seu valor natural, tant a nivell intrínsec com per la seva contribució a la 

funcionalitat del sistema general d’espais oberts a una escala territorial superior, aquests 

unitats haurien de ser especialment valorades des del punt de vista del seu valor potencial, 

tant per al gaudi de la població autòctona com per a l’activitat turística del municipi. 

L’existència d’aquetes àrees, juntament amb un altre recurs de gran valor com són les 

platges, haurien de ser la base per a la definició d’una oferta turística diversificada i basada 

en la sostenibilitat. 

 

A partir d’aquesta situació, i tenint en compte les  característiques i potencialitats de 

desenvolupament del municipi, cal impulsar les mesu res oportunes que preservin els 

seus espais protegits al temps que fan augmentar el  seu valor com a recurs. 
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Usos del sòl (2003) i espais inclosos en el Pla d'E spais d'Interès Natural (2009)

ha. ha. % sòl no
ha. Sòl Sòl no urbanit-
Sòl urbanit- urbanit- total zable/ superfície % sobre

Àmbit urbà zable zable ha. total ha. total

Alcanar 305,1 203,3 3.658,5 4.166,9 87,8% 1.247,9 29,9% 
Amposta 186,7 116,0 13.317,4 13.620,1 97,8% 3.868,9 28,4% 
Sant Carles de la Ràpita 198,6 211,8 4.683,6 5.094,0 91,9% 3.983,2 78,2% 
Sant Jaume d'Enveja 112,8 43,7 4.721,5 4.878,0 96,8% 2.665,9 54,7% 

Total litoral Montsià 803,2 574,8 26.381,0 27.759,0 95,0% 11.765,9 42,4% 

l'Ametlla de Mar 437,8 1.138,1 5.115,1 6.691,0 76,4% 971,8 14,5% 
l'Ampolla 313,0 173,1 2.941,9 3.428,0 85,8% 405,5 11,8% 
Deltebre 532,8 186,8 8.385,4 9.105,0 92,1% 3.232,7 35,5% 
el Perelló 83,7 120,6 10.124,7 10.329,0 98,0% 2.215,9 21,5% 

Total litoral Baix Ebre 1.367,3 1.618,6 26.567,1 29.553,0 89,9% 6.825,9 23,1% 

Total litoral Terres de l'Ebre 2.170,5 2.193,4 52.948,1 57.312,0 92,4% 18.591,8 32,4% 

Total litoral Catalunya 32.873,0 18.619,0 163.662,0 215.154,0 76,1% 53.177,2 24,7% 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i el Pla d'Espais d'Interès Natural.
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 4.2.11 Composició sectorial de l’activitat 

 

El pes del sector primari a Sant Carles de la Ràpit a, com el conjunt de la comarca del 

Montsià, és molt superior al del conjunt de Catalun ya, en detriment d’un sector 

industrial que no arriba a la meitat de la mitjana catalana. 

 

Al conjunt de les Terres de l’Ebre el sector primari, i especialment l’agricultura i la pesca, 

mantenen un pes sobre el conjunt de l’activitat econòmica molt superior al de la resta de 

regions catalanes. Tant el conjunt de la comarca del Montsià com, més concretament, el 

municipi de Sant Carles de la Ràpita mantenen aquesta importància, la qual es pot observar 

a partir del seu pes sobre el conjunt del seu valor afegit brut: 9,6% a la primera i 9,3% al 

segon, davant de l’1,3% que representa al conjunt de Catalunya. 

 

Àmbit

Sant Carles de la Ràpita 9,3  10,0  17,0  63,7  100,0  
Montsià 9,6  21,3  15,8  53,3  100,0  
Catalunya 1,3  22,2  10,7  65,8  100,0  

Valor afegit brut (VAB) per sectors d'activitat de Sant Carles de la Ràpita, el Montsià i Catalunya, 2 006 (%)

Total
Agri-

cultura
Indús-

tria
Cons-
trucció

Ser-
veis

0,0  20,0  40,0  60,0  80,0  100,0  
 

 

Aquesta major importància del sector primari es produeix, lògicament a costa de la resta de 

sectors econòmics. Però si bé el conjunt de la comarca del Montsià, tot i tenir un sector de la 

construcció clarament sobredimensionat (un 50% més del ja notable pes que té al conjunt de 

Catalunya), és capaç de conservar un cert teixit industrial (que aporta el 21,3% del VAB), al 

municipi de Sant Carles de la Ràpita l’encara més sobredimensionat sector de la 

construcció, juntament amb el potent sector de serveis deixen a l’activitat industrial un pes 

força residual, amb únicament una desena part de la producció del municipi. 

Dintre del sector de serveis, que aporta pràcticament dues terceres parts (63,7%) de la 

producció del municipi, la distribució sectorial dels establiments, a l’igual que la dels llocs de 

treball localitzats que es veurà més endavant, mostra una especialització molt marcada de 

l’hoteleria, seguida per totes les especialitats de comerç al detall així com dels serveis 

personals. 
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Per contra, tant les activitats industrials com les de serveis més sofisticats (serveis a les 

empreses, immobiliàries), malgrat haver-se doblat i triplicat respectivament entre 1994 i 

2002, tenen encara un pes sobre el teixit empresarial de Sant Carles de la Ràpita 

comparativament molt inferior a la que es pot observar al conjunt de Catalunya. 

 

Cal potenciar la diversificació de la base econòmic a de Sant Carles de la Ràpita i la 

seva capacitat per mantenir i fer rendibles sectors  tradicionals, i cal incentivar una 

activitat turística basada en l’hostaleria i el sub ministrament dels serveis 

complementaris necessaris. En aquest sentit, cal ap rofitar l’avantatge competitiu que 

representa l’elevada accessibilitat del municipi ai xí com les possibilitats d’utilització 

dels recursos naturals de què disposa. 

 

Establiments i professionals per sectors d'activitat a Sant Carles de la Ràpita, el Montsià i Catalunya, 2002 (llicè ncies IAE)

Sector Establi. % Establi. % Establi. %

Establiments industrials
Energia i aigua 2 0,23 18 0,41 1257 0,24 
Química i metall 5 0,58 47 1,06 3875 0,74 
Transfromació de metalls 32 3,73 142 3,20 20437 3,89 
Productes alimentaris 5 0,58 44 0,99 4679 0,89 
Tèxtil i confecció 6 0,70 41 0,92 10600 2,02 
Edició i mobles 11 1,28 179 4,04 13865 2,64 
Altres indústries 1 0,12 17 0,38 4065 0,77 
Total 62 7,22 488 11,00 58.778 11,18 

Establiments de comerç al detall
Productes alimentaris 73 8,50 383 8,63 36081 6,86 
Roba i calçat 51 5,94 197 4,44 23510 4,47 
Articles per a la llar 44 5,12 198 4,46 15971 3,04 
Llibres i periòdics 7 0,81 27 0,61 4191 0,80 
Productes químics 18 2,10 99 2,23 9216 1,75 
Material de transport 14 1,63 47 1,06 4158 0,79 
Altres comerços 41 4,77 247 5,57 22513 4,28 
Total 248 28,87 1.198 27,01 115.640 21,99 

Establiments de serveis
Comerç a  l'engròs 53 6,17 276 6,22 35.795 6,81 
Hostaleria 129 15,02 480 10,82 45.081 8,57 
Transport i comunicacions 86 10,01 456 10,28 49.194 9,35 
Mediació financera 14 1,63 83 1,87 10.497 2,00 
Serveis empresarials 20 2,33 135 3,04 27.897 5,30 
Serveis personals 114 13,27 658 14,83 64.285 12,22 
Immobiliàries i altres 29 3,38 175 3,94 27.389 5,21 
Total 445 51,80 2.263 51,01 260.138 49,46 

Professionals i artistes
Agricultura i ramaderia 3 0,35 28 0,63 1.405 0,27 
Indústria 3 0,35 17 0,38 3.292 0,63 
Construcció 19 2,21 71 1,60 12.098 2,30 
Comerç i turisme 4 0,47 53 1,19 11.233 2,14 
Serveis empresarials 36 4,19 144 3,25 26.306 5,00 
Serveis personals 39 4,54 170 3,83 35.300 6,71 
Artistes 0 0,00 4 0,09 1.734 0,33 
Total 104 12,11 487 10,98 91.368 17,37 

TOTAL 859 100,00 4.436 100,00 525.924 100,00 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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4.2.12 Relació de la població amb l’activitat 

 

La taxa d’activitat de la població de Sant Carles d e la Ràpita és notablement més baixa 

que la catalana, a causa, fonamentalment, de la men or presència de les dones en el 

mercat de treball. 

 

Únicament la meitat (50,3%) de la població de 16 anys i més de Sant Carles de la Ràpita era 

activa l’any 2001, és a dir, tenien una ocupació o es troben a l’atur. Aquesta proporció es 

troba clarament per sota de la mitjana catalana, amb una taxa d’activitat del 58,4%. Dintre 

d’aquests actius, els ocupats eren clarament majoritaris l’any 2001 (90,7%), amb un índex 

molt similar al del conjunt de Catalunya. 

El més destacat, però, és que el diferencial d’activitat cal buscar-lo de manera gairebé 

exclusiva en el col·lectiu femení, ja que mentre els homes mostren taxes molt similars 

(66,1% a Sant Carles i 69,0% a Catalunya), entre les dones els valors són de 34,5% i 48,3% 

respectivament. Aquesta menor activitat de les dones comporta, a més, de manera gairebé 

exclusiva en la dedicació a les feines de la llar. 

Sembla evident, en aquest sentit, que aquesta situació anirà evolucionant fins a acostar-se 

als nivells d’activitat, tant total com femení, del conjunt de Catalunya. Així ho permet pensar 

el fet de que a Catalunya la taxa d’activitat femenina hagi augmentat de manera continuada 

al llarg dels darrers anys i que Sant Carles de la Ràpita mostri el 2001 una taxa encara 

inferior a la que tenia Catalunya l’any 1991 (38,8%). 

La resta d’indicadors, ocupació i atur principalment, mostren valors molt similars entre Sant 

Carles de la Ràpita i Catalunya, amb una elevada proporció (al voltant del 90% dels actius) 

de persones ocupades. 

 

En aquest sentit, cal fomentar l’entrada de la pobl ació femenina en el mercat laboral 

per tal que Sant Carles de la Ràpita assoleixi taxe s d’activitat similars a les del conjunt 

de Catalunya. 
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Població per relació amb l'activitat i sexe, 2001

Sant Carles de la Ràpita Catalunya

Homes Dones Total Homes Dones Total

Total població 5.765 5.796 11.561 3.091.844 3.212.522 6.304.366 
Població de 16 anys i més 4.896 4.928 9.824 2.612.697 2.758.252 5.370.949 

Total actius 3.236 1.702 4.938 1.802.243 1.333.180 3.135.423 
ocupats 3.012 1.467 4.479 1.657.820 1.158.668 2.816.488 
busquen 1a ocupació 54 81 135 23.810 24.882 48.692 
desocup. amb ocup. anterior 170 154 324 120.613 149.630 270.243 

Total no actius 2.529 4.094 6.623 1.289.601 1.879.342 3.168.943 
jubilats o pensionistes 1.154 948 2.102 478.718 517.765 996.483 
incapacitats permanents 102 41 143 76.714 60.082 136.796 
escolars i estudiants 1.117 1.157 2.274 564.579 571.962 1.136.541 
feines de la llar 15 1.810 1.825 13.818 563.780 577.598 
altres situacions 141 138 279 155.772 165.753 321.525 

Total població 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Població de 16 anys i més* 84,9% 85,0% 85,0% 84,5% 85,9% 85,2% 

Total actius** 66,1% 34,5% 50,3% 69,0% 48,3% 58,4% 
ocupats*** 93,1% 86,2% 90,7% 92,0% 86,9% 89,8% 90,7% 89,8% 
busquen 1a ocupació*** 1,7% 4,8% 2,7% 1,3% 1,9% 1,6% 2,7% 1,6% 
desocup. amb ocup. Anterior*** 5,3% 9,0% 6,6% 6,7% 11,2% 8,6% 6,6% 8,6% 

Total no actius* 43,9% 70,6% 57,3% 41,7% 58,5% 50,3% 
jubilats o pensionistes**** 45,6% 23,2% 31,7% 37,1% 27,6% 31,4% 31,7% 31,4% 
incapacitats permanents**** 4,0% 1,0% 2,2% 5,9% 3,2% 4,3% 2,2% 4,3% 
escolars i estudiants**** 44,2% 28,3% 34,3% 43,8% 30,4% 35,9% 34,3% 35,9% 
feines de la llar**** 0,6% 44,2% 27,6% 1,1% 30,0% 18,2% 27,6% 18,2% 
altres situacions**** 5,6% 3,4% 4,2% 12,1% 8,8% 10,1% 4,2% 10,1% 

*: Sobre població total.     **: Sobre població de 16 i més anys.     ***: Sobre actius.     ****: Sobre no actius.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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4.2.13 Distribució sectorial de l’ocupació 

 

El municipi de Sant Carles de la Ràpita mostra una fortíssima especialització en l’activitat 

pesquera, amb una proporció de llocs de treball en aquest sector cent vegades superior a la 

del conjunt de Catalunya. 

 

Sant Carles de la Ràpita mostrava l’any 2001 una elevada proporció de llocs de treball 

dedicats a sectors com ara el comerç (16,9%) i la construcció (17,2%), tendència 

generalitzada a bona part de Catalunya, si bé en el cas de Sant Carles aquesta proporció és 

sensiblement superior. Ara bé, on més destaca el municipi per la seva especialització és, a 

banda dels sectors esmentats, en l’hoteleria, com a bona part de municipis costaners no 

inclosos en les grans àrees metropolitanes, i, sobretot, en les activitats pesqueres. Aquestes 

darreres, i malgrat ser el tercer sector en importància del municipi (ocupant a un 14,6% de la 

població) esdevenen, pel seu poc pes al conjunt de Catalunya, el sector on l’especialització 

del municipi és més evident. 

 

Llocs de treball localitzats per sectors d'activita t a Sant Carles de la Ràpita, 2001

coeficient
d'espe-

Sector d'activitat LTL % LTL % cialització

Agricultura i ramaderia 92   2,73   64.831 2,30   1,19   
Pesca 491   14,58   4.456 0,16   92,13   
Indústries extractives 11   0,33   1.768 0,06   5,20   
Indústries manufactureres 401   11,91   688.160 24,45   0,49   
Electricitat, gas i aigua 10   0,30   18.993 0,67   0,44   
Construcció 580   17,23   291.482 10,35   1,66   
Comerç i reparacions 568   16,87   450.431 16,00   1,05   
Hosteleria 334   9,92   155.579 5,53   1,79   
Transport i comunicacions 119   3,53   189.641 6,74   0,52   
Mediació financera 71   2,11   83.720 2,97   0,71   
Immob, lloguers i serveis empr. 161   4,78   252.124 8,96   0,53   
Adm. Pública, defensa i SS 169   5,02   141.330 5,02   1,00   
Educació 146   4,34   156.637 5,56   0,78   
Sanitat i serveis socials 101   3,00   166.455 5,91   0,51   
Altres serveis 92   2,73   95.159 3,38   0,81   
Personal domèstic 21   0,62   54.089 1,92   0,32   
Altres 0   0,00   271 0,01   0,00   

Total 3.367   100,00   2.815.126 100,00   1,00   

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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Branca d'activitat afiliats % afiliats % afiliats % afiliats %

Agricultura, ramaderia i pesca 47  1,39 1.193  6,24 4.250  7,97 34.675  1,16
Indústries extractives 31  0,91 176  0,92 254  0,48 3.264  0,11
Indústries manufactureres 335  9,87 4.293  22,45 8.851  16,59 457.535  15,34
Energia elèctrica i gas 1  0,03 3  0,02 68  0,13 5.042  0,17
Aigua, sanejament i gestió de residus 9  0,27 148  0,77 352  0,66 24.711  0,83
Construcció 459  13,53 2.445  12,78 7.627  14,30 264.483  8,87
Comerç a l’engròs i al detall 706  20,81 3.884  20,31 10.855  20,35 554.376  18,59
Transport i emmagatzematge 233  6,87 808  4,23 2.017  3,78 156.382  5,24
Hostaleria 445  13,12 1.497  7,83 4.211  7,89 206.093  6,91
Informació i comunicacions 10  0,29 94  0,49 283  0,53 77.994  2,62
Activitats financeres i d’assegurances 27  0,80 128  0,67 381  0,71 77.681  2,60
Activitats immobiliàries 23  0,68 75  0,39 173  0,32 22.965  0,77
Activitats professionals i tècniques 99  2,92 628  3,28 3.418  6,41 353.772  11,86
Activitats administratives i auxiliars 155  4,57 613  3,21 160  0,30 33.600  1,13
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 182  5,36 898  4,70 2.707  5,07 174.446  5,85
Educació 86  2,53 504  2,64 1.366  2,56 143.148  4,80
Activitats sanitàries i serveis socials 400  11,79 886  4,63 3.991  7,48 231.918  7,78
Activitats artístiques i d’entreteniment 36  1,06 152  0,79 488  0,91 54.800  1,84
Altres serveis 107  3,15 693  3,62 1.861  3,49 99.037  3,32
Activitats de les llars 2  0,06 6  0,03 34  0,06 6.274  0,21
Organismes extraterritorials 0  0,00 0  0,00 0  0,00 324  0,01
No classificats 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00

Total 3.393  100,00 19.124  100,00 53.347  100,00 2.982.520  100,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball.

Afiliats a la Seguretat Social als règims General, Autònoms i Mineria del Carbó per seccions d'activit at a Sant Carles de la Ràpita i els àmbits 
territorials de referència, 1r trimestre 2010

Sant Carles R. Montsià Terres de l'Ebre Catalunya
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La distribució sectorial de l’ocupació actual és difícilment observable amb exactitud a escala 

municipal6, però les dades de què es disposa semblen indicar que la situació actual no 

mostra divergències excessives respecte a la de l’any 2001. 

Cal considerar l’especialització en el sector de la pesca amb precaució, en ser aquest un 

sector que travessa una profunda crisi que presenta ja, al conjunt de Catalunya, trets 

estructurals, i que es recolza bàsicament en les subvencions administratives, amb l’elevat 

grau de dependència que això comporta. Així, entre 1991 i 2001 es van perdre al municipi 

més d’una quarta part de l’ocupació en aquest sector, tot passant de 670 llocs de treball 491. 

En qualsevol cas, la doble especialització en les activitats agràries (principalment 

l’agricultura i la pesca) i els serveis van aparellades, com s’ha vist en el cas dels 

establiments, d’una ocupació industrial molt inferior a la mitjana catalana. Segurament degut 

en part a aquesta menor ocupació industrial i, sobretot, a la sobrerrepresentació de la 

construcció, l’actual crisi econòmica ha colpejat Sant Carles de la Ràpita (i també el Montsià) 

de manera més intensa que el conjunt de les Terres de l’Ebre i la resta de Catalunya. 

 

                                                 

6 Com és sabut, l’única font estadística oficial generalitzable a nivell municipal sobre l’ocupació llevat dels censos que es 
realitzen cada deu anys és la que ofereix la relació d’afiliats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Aquesta font, però, per 
l’agrupació provincial dels centres de cotització que ofereix, pot presentar divergències entre les dades que mostra a nivell 
municipal i la realitat, ja que els treballadors consten afiliats al municipi on l’empresa o institució té el seu centre de cotització, 
que, si bé en la majoria de vegades és el mateix, en molts casos pot ser qualsevol altre municipi de la província. 
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Evolució de l'atur registrat a Sant Carles de la Rà pita i els seus àmbits territorials de referència

Sense
ocupació

Any Serveis anterior Total

Sant Carles 2009 39 129 260 474 5 907 
de la R. 2008 28 51 85 237 4 405 

2007 21 58 44 175 7 305 
2006 26 46 30 179 10 291 
2005 16 48 39 194 20 317 
2004 15 38 39 147 13 252 

Montsià 2009 267 1.021 1.125 2.087 63 4.563 
2008 191 511 439 930 42 2.113 
2007 146 403 218 743 43 1.553 
2006 147 365 217 783 46 1.558 
2005 116 388 248 830 89 1.671 
2004 62 299 175 583 61 1.180 

Teres de 2009 770 2.112 3.265 5.278 384 11.809 
l'Ebre 2008 517 1.233 1.240 2.849 232 6.071 

2007 385 1.099 681 2.407 193 4.765 
2006 482 1.116 732 2.470 315 5.115 
2005 370 1.137 748 2.554 250 5.059 
2004 207 945 578 1.844 224 3.798 

Catalunya 2009 5.570 95.649 89.835 292.795 14.503 498.352 
2008 4.363 62.830 33.077 178.262 13.108 291.640 
2007 3.217 59.263 21.128 159.598 11.514 254.720 
2006 3.884 63.032 22.775 166.412 14.470 270.573 
2005 2.797 60.817 26.771 170.676 13.968 275.029 
2004 1.562 49.453 17.664 118.985 15.425 203.089 

Agricu-
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Cal, en aquest sentit, atraure nova activitat al municipi per tal de reduir la importància sobre 

l’ocupació de la construcció i d’un sector com el pesquer amb un futur incert fora del marc de 

dependència que representen les subvencions; i cal al mateix temps potenciar l’ocupació 

industrial i en activitats de més alt valor afegit. 
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4.2.14 Sectors d’especialització I: la pesca  

 

El sector de la pesca és un dels que genera més ocu pació a Sant Carles de la Ràpita, 

però el seu pes ve donat, a més, per la seva import ància com a definidor de l’activitat 

del municipi. 

 

El port de Sant Carles de la Ràpita, a més de combinar les activitats comercials, esportiva i 

pesqueres, és un dels més importants de Catalunya en aquest darrer sector. Així, amb unes 

captures superiors a les 3.000 tones i amb un valor de més de 13 milions d’euros, el port de 

Sant Carles de la Ràpita es va situar l’any 2009 com el segon port més important de 

Catalunya, només superat pel de Vilanova i la Geltrú. 

Les dades per al port de Sant Carles i per al conjunt de ports de Catalunya mostren com el 

valor de l’activitat pesquera ha caigut en els darrers dos anys, accentuant així la gravetat 

d’una situació que ja es venia arrossegant des de feia més d’una dècada. Així, l’any 2002 els 

desembarcaments als ports catalans van ser un 20% inferiors als de l’any 1997 (es van 

pescar 10.000 tones menys), i si fins l’any 2007 es va produir una certa recuperació, a partir 

de llavors s’ha tornat a recular i, en el cas d’alguns ports, de manera dramàtica.  

Malgrat l’efecte que pugui tenir sobre els preus la reducció de captures, els possibles 

augments que s’hi puguin haver produït no han estat capaços en cap cas de compensar el 

fort increment dels costos d’explotació, especialment del preu del gasoil. Aquesta creixent 

reducció de marges, i el fet que l’estat de les poblacions pesqueres fa difícil que es tornin a 

assolir els màxims històrics de la dècada dels noranta fan qüestionar la futura rendibilitat del 

sector pesquer. 
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Evolució de les captures pesqueres als principals p orts catalans

Captures
(tones)

2009 2009 2008 2007 2006 2005

Llançà 827,0  4,5 5,56 5,05 4,41 3,8
Port de la Selva, el 681,7  4,5 4,47 5,12 4,12 5,22
Cadaqués 19,5  0,2 0 0 0 0
Roses 3.091,2  12,2 13,18 13,65 12,61 12,11
Escala, l' 1.267,2  2,9 3,83 4,09 3,95 3,56
Palamós 1.719,0  10,5 9,93 11,87 9,9 8,8
St. Feliu de Guíxols 516,5  1,5 1,53 0,84 0,4 0,91
Blanes 2.044,9  9,8 10,84 12,64 8,19 8,44
Arenys de Mar 2.009,7  8,2 9 8,35 6,9 6,51
Mataró 138,7  1,1 1,02 0,99 1,13 1,08
Badalona 5,6  0,1 0 0 0 0
Barcelona 2.182,6  7,9 6,49 6,66 5,48 7,3
Vilanova i la Geltrú 4.734,2  14,4 14,54 11,8 12,78 11,51
Torredembarra 107,8  0,7 0,77 0,91 1,01 0,81
Tarragona 3.425,8  10,9 12,08 13,04 13,57 13,57
Cambrils 2.004,2  5,3 5,78 6,43 7,4 7,11
Ametlla de Mar, l' 2.499,6  7 8,15 9,44 9,6 8,97
Ampolla, l' 225,0  1 1,05 1,28 1,31 1,38
Deltebre 241,0  1,5 1,35 1,59 2,02 1,42
St. Carles de la Ràpita 3.184,6  13,1 13,93 15,45 15 12,94
Alcanar 309,5  1,15 1,19 1,2 1,06 1,02

Total 31.235,3  118,45 124,69 130,4 120,84 116,46

Font: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

milions d'euros

0 5 10 15 20

 

 

Davant d’aquesta situació, i tenint en compte la importància del sector pesquer a Sant 

Carles de la Ràpita, no únicament com a motor d’activitat i generador d’ocupació per a una 

bona part de la població del municipi, sinó també com a activitat definidora del seu caràcter i 

generadora d’altres activitats directament o indirectament relacionades, buscar noves 

fórmules que permetin el manteniment i potenciació del sector.  

En aquest sentit, caldria reforçar els vincles de la pesca amb altres activitats, tant pesqueres 

(que hi afegeixin valor afegit) com complementàries (turístiques, recreatives). Caldria 

igualment, aportar altres vies d’actuació, com ara les apuntades pel mateix director general 

de Pesca i Acció Marítima, passen per la potenciació de l’aqüicultura com a pràctica per 

garantir la viabilitat del binomi sostenibilitat-rendibilitat marcat per l’esmentada Direcció com 

a línia d’acció i en sintonia amb el Reglament europeu del Mediterrani. L’aposta, a més, 

passa per “la formació i la diversificació del sector com a eines imprescindibles per a 

l’adequació del sector al nou segle, sense perdre els valors tradicionals de la nostra pesca 

/.../ la incorporació de bones pràctiques i la millora de l’eficiència energètica al sector”7. 

 

                                                 

7 Compareixença del director general de Pesca i Acció Marítima al Parlament de Catalunya el dia 12 de desembre 2007 a 
Pescamar, Desembre 2007 - Núm. 5, revista publicada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
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Cal, per aquest motiu, adoptar amb la màxima celeri tat possible les mesures que 

permetin la reconversió del sector, al mateix temps  que es busquen activitats tant 

suplementàries com complementàries a la pesca. 
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4.2.15 Sectors d’especialització II: el turisme  

 

Malgrat ser un municipi notablement especialitzat e n activitat turística, Sant Carles de 

la Ràpita disposa d’una oferta hotelera de nivell m itjà i poc diversificada. 

 

Com s’ha vist anteriorment, l’hostaleria és un dels principals sectors econòmics de Sant 

Carles de la Ràpita i ocupa en l’actualitat més del 13% dels afiliats a la Seguretat Social del 

municipi. Aquesta proporció és gairebé el doble de la del conjunt de Catalunya, la qual cosa 

converteix a Sant Carles en un municipi eminentment turístic. 

Ara bé, aquest protagonisme de l’activitat turística no té una correspondència amb l’oferta  

d’allotjament al municipi. Així, l’any 2009 la seva infraestructura hotelera es basava de 

manera gairebé exclusiva en establiments de categoria mitjana, ja que més de la meitat de 

les places del municipi (55,8%) es trobaven en establiments de tres estrelles, i la resta de 

dues (25,2%) o d’una estrella (12,2%). Només disposava de 60 places en un únic 

establiment de quatre estrelles, i cap de cinc estrelles. Aquest repartiment mostra una 

categoria mitjana de l’oferta hotelera de Sant Carles de la Ràpita molt inferior a la del conjunt 

de Catalunya. Pel que fa a la seva oferta d’allotjaments rurals, es limitava a un establiment 

amb nou places, mentre que no disposava de cap plaça de càmping. 

 

Places hoteleres de Sant Carles de la Ràpita i el c onjunt de Catalunya per categoria de l'establiment,  2009

categoria places % places %

1 estrella 108 12,24   26.765 9,49   
2 estrelles 222 25,17   43.752 15,52   
3 estrelles 492 55,78   108.215 38,38   
4 estrelles 60 6,80   91.958 32,61   
5 estrelles 0 0,00   11.262 3,99   

Total 882 100,00   281.952 100,00   

Sant Carles de la 
Ràpita Catalunya

0,00   10,00   20,00   30,00   40,00   50,00   60,00   

 

 

Es tracta, doncs, d’una oferta d’allotjament molt inferior al potencial turístic del municipi, com 

ho mostra, d’altra banda, el fet que disposi de 2,5 restaurants per cada 1.000 habitants, 

mentre que la mitjana de Catalunya és d’1,9. És a dir, Sant Carles de la Ràpita té capacitat 

per atraure visitants però falla a l’hora de retenir-los, en disposar d’una oferta hotelera 

insuficient. 
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En aquest sentit, seria especialment interessant potenciar la diversificació de l’oferta turística 

per a un municipi de les característiques de Sant Carles de la Ràpita que, per la seva 

localització, i per la manca d’oferta hotelera de categories superiors al conjunt de la 

comarca, podria ser complementada per esdevenir centre d’atracció d’una demanda turística 

que aposta de manera creixent per la qualitat i la diversitat dels equipaments i serveis. 

L’activitat turística en aquest municipi hauria d’anar molt més enllà de l’explotació bàsica 

d’un recurs com la platja per aprofitar la riquesa històrica, paisatgística, gastronòmica i 

natural que ofereix. En aquest sentit, la vinculació amb l’activitat pesquera tradicional a què 

es feia referència a l’apartat anterior o, com apuntava ja fa uns anys el DAR, la “recuperació 

de l’entorn paisatgístic dels nuclis de població rural i la incentivació d’activitats 

conservadores del patrimoni agrorural de la zona (oliveres mil·lenàries, marges i 

construccions de pedra en sec...)” o el “foment de les cases de turisme rural i restauració 

com a aparadors dels productes del territori (arròs, cítrics, oli, mel, rebosteria, peix, marisc...) 

integrant el producte gastronòmic autòcton local en aquests establiments”8, són alternatives 

de desenvolupament turístic per a les quals el municipi de Sant Carles de la Ràpita es troba 

excel·lentment posicionat. 

En qualsevol cas, caldrà tenir presents les paraules d’Àlex Tarroja i altres quan deien que 

“quest paisatge [de les Terres de l’Ebre] s’està transformant per l’increment en la 

productivitat dels conreus, el creixent turisme tant de sòl i platja, la pèrdua d’interès dels 

usos tradicionals i la degradació de la qualitat de l’aigua. La declaració com a parc natural de 

part del delta ha permès limitar les urbanitzacions i mantenir alguns aiguamolls. Tanmateix, 

cal tenir present que el parc natural només inclou les vores dels hemideltes i les 

prolongacions (Trabucador, el Fangar), és a dir, els espais més vulnerables en una situació 

de regressió i els més marginals des del punt de vista de l’agricultura; una excepció són els 

Ullals, més cap a l’interior, amb un interessant paisatge de ribera. Al delta, el paisatge ja és 

un recurs i hi ha acord que cal conservar-lo (acord afavorit pel seu valor econòmic en forma 

de turisme), però ara l’increment de visitants suposa una nova pressió en forma 

d’infrastructures de comunicacions i d’allotjaments que amenaça amb transformar-lo”9. 

 

Cal diversificar l’oferta d’allotjament del municip i i complementar la seva oferta 

turística amb aquells elements i sectors d’activita t propis de la zona, de manera que la 

                                                 

8 Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca: Pacte Territorial 14: Baix Ebre i Montsià. 
9 Vegeu l’article d’Alexandre TARROJA, Lara DOMINGO, Maria HERRERO, Gemma LOZANO, Valerià PAÜL i Sergi SALADIÉ: 
“Terres de l’Ebre: una identitat i un projecte de futur. La posició geogràfica, el riu, el paisatge i el capital social, motius d’un nou 
model de desenvolupament social i ambiental”, publicat a Papers, Regió Metropolitana de Barcelona. núm, 39, maig 2003, 
pàgs. 151-181. http://www.iermb.uab.es/htm/revistaPapers_numeros.asp?id=10 
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dotació d’una oferta integral, integrada i coherent  de serveis i equipaments turístics 

permeti atraure una demanda major i més exigent. 
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4.2.16 Obertura del municipi 

 

Malgrat els fluxos de mà d’obra existents, el munic ipi de Sant Carles de la Ràpita 

mostra nivells d’obertura pel que fa a la mobilitat  laboral encara força discrets. 

 

L’any 2001, el municipi de Sant Carles de la Ràpita comptava amb un total de 4.476 

residents ocupats, dels quals dues terceres parts (65,6%) treballaven al propi municipi, 

mentre que la resta es traslladava a treballar a altres indrets. Aquesta situació no és 

exclusiva de Sant Carles de la Ràpita, sinó que és comuna a la majoria de municipis 

catalans i tendeix a augmentar la seva importància: la major mobilitat de la població provoca 

caigudes continuades de l’autocontenció dels municipis. Al contrari, Sant Carles de la Ràpita 

és, en aquest sentit, un municipi amb un percentatge d’autocontenció laboral força elevat. 

En aquest sentit,, Sant Carles es pot considerar força tancat pel que fa a la seva mobilitat 

laboral, ja que el fet de que les sortides representin únicament un 34% del total de 

desplaçaments generats i que les entrades no arribin al 13% dels desplaçaments atrets (la 

resta es dirigeix o prové del propi municipi) el converteix en un municipi força autocontingut i, 

sobretot, força autosuficient si es compara amb la mitjana catalana. 

Així, val a dir que l’autocontenció municipal al conjunt de Catalunya es situava l’any 2001 en 

el 54%. És a dir, pràcticament un de cada dos catalans treballa fora del seu municipi. El més 

destacable en aquest sentit, però, és la tendència a disminuir d’aquest indicador: els 

progressius increments d’accessibilitat han permès un augment de la mobilitat, de manera 

que cada vegada més la població tendeix a treballar (però també a estudiar, a comprar, etc.) 

més lluny. 

I, si bé l’autocontenció de sant Carles de la Ràpita segueix la mateixa tendència a disminuir 

que a la resta de municipis catalans (l’any 1991 el percentatge d’autocontenció era superior 

al 81%), els valors actuals es troben encara lluny, com s’ha dit, de la mitjana catalana. 

 

Aquest relatiu retard amb que s’incrementa la mobil itat de Sant Carles de la Ràpita 

permet pensar que al llarg dels propers anys el nom bre de desplaçaments atrets i 

generats augmentarà a una taxa superior a la catala na. 
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Desplaçaments laborals dels municipis del Montsià, 2001

desplaça- despla- despla- % %
ments a çaments çaments d'auto- d'auto-

Municipi l'interior generats atrets contenció suficiència

Alcanar 2192 1.185 671 64,91   76,57   
Amposta 5016 2.358 2.239 68,02   69,13   
Sénia, la 1976 473 749 80,69   72,51   
Freginals 44 91 17 32,59   72,26   
Galera, la 62 234 99 20,95   38,44   
Godall 56 197 25 22,13   68,98   
Mas de Barberans 175 122 31 58,92   84,88   
Masdenverge 155 205 97 43,06   61,48   
Sant Carles de la Ràpita 2936 1.540 661 65,59   81,63   
Santa Bàrbara 760 696 350 52,20   68,47   
Ulldecona 1614 714 446 69,33   78,37   
Sant Jaume d'Enveja 495 960 122 34,02   80,17   

Total municipal Montsià 15.481  8.775  5.508  63,82   73,76   

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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4.2.17 Fluxos de mà d’obra  

 

Sant Carles de la Ràpita és netament exportador de mà d’obra, ja que disposa d’un 25% 

menys de llocs de treball localitzats que de població ocupada resident al municipi. 

 

Com s’ha dit, la progressiva reducció de l’autocontenció és comuna a la majoria de municipis 

catalans. Ara bé, mentre molts altres municipis compensen la sortida de treballadors 

residents amb l’entrada de treballadors que viuen a d’altres indrets i es tracta, per tant, i fins 

a cert punt, d’una mobilitat voluntària, a Sant Carles bona part d’aquesta mobilitat és 

obligatòria, ja que el seu nombre de llocs de treball és inferior al de la seva població 

ocupada resident. D’aquesta manera, el municipi es troba obligat a “exportar” part de la seva 

mà d’obra. 

En aquest sentit, el transport i les comunicacions, el comerç, la construcció, l’agricultura i 

ramaderia i, sobretot, les indústries manufactureres mostren un dèficit greu de llocs de 

treball. Per contra, altres activitats com la pesca o l’hoteleria, força consolidats al municipi, 

mostren un molt bon equilibri entre el volum d’activitat existent i el total de població resident 

que s’hi dedica. 

 

Cal, doncs, crear suficient activitat a Sant Carles  de la Ràpita, especialment en aquells 

sectors d’activitat més excedentaris en mà d’obra, com ara les indústries 

manufactureres, per tal de minimitzar els desequili bris existents entre l’activitat del 

municipi i els sectors on treballa la població que hi viu. 

 

Mobilitat de la força de treball a Sant Carles de l a Ràpita, el Montsià  i Catalunya, 2001

resideix en resideix Total Total
resideix i el municipi fora i població llocs de

treballa en i treballa treballa en ocupada treball
Sector d'activitat el municipi fora el municipi resident localitzats

Sant Carles de la Ràpita 2.936 1.540 431 4.476 3.367
% respecte a POR 65,59 -34,41 9,63

Montsià 18.175 6.081 1.473 24.256 19.648
% respecte a POR 74,93 -25,07 6,07

Catalunya 1.529.739 1.285.357 1.264.173 2.815.096 2.793.912
% respecte a POR 54,34 -45,66 44,91

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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Mobilitat de la força de treball de Sant Carles de la Ràpita per sectors d'activitat, 2001

resideix en resideix Total Total
resideix i el municipi fora i població llocs de

treballa en i treballa treballa en ocupada treball
Sector d'activitat el municipi fora el municipi resident localitzats

Agricultura i ramaderia 85   140   7   225   92   
Pesca 469   37   22   506   491   
Indústries extractives 6   3   5   9   11   
Indústries manufactureres 347   374   54   721   401   
Electricitat, gas i aigua 8   10   2   18   10   
Construcció 491   135   89   626   580   
Comerç i reparacions 504   146   64   650   568   
Hosteleria 302   44   32   346   334   
Transport i comunicacions 101   200   18   301   119   
Mediació financera 50   46   21   96   71   
Immob, lloguers i serveis empr. 138   88   23   226   161   
Adm. Pública, defensa i SS 146   86   23   232   169   
Educació 106   114   40   220   146   
Sanitat i serveis socials 76   100   25   176   101   
Altres serveis 87   14   5   101   92   
Personal domèstic 20   3   1   23   21   

Total 2.936   1.540   431   4.476   3.367   

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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4.2.18 Articulació 

 

Les relacions de mobilitat laboral del municipi de Sant Carles de la Ràpita abasten 

tant pels seus moviments de sortida com, en menor g rau, d’entrada, els municipis 

més propers, si bé mostren un progressiu eixamplame nt d’aquest àmbit i una 

diversificació dels orígens i les destinacions dels  desplaçaments. 

 

Paral·lelament al creixent procés d’obertura de tots els municipis pel que fa a la seva 

mobilitat laboral, es produeix un progressiu eixamplament de l’àmbit territorial on aquests 

desplaçaments tenen el seu origen i destinació. De fet, tots fenòmens responen a una 

mateixa raó: els increments d’accessibilitat aconseguits al llarg dels darrers anys i que, cap 

esperar, tindran continuïtat durant els propers. Així, les millores en la xarxa viària juntament 

amb l’increment de la motorització de la població, però també les actuacions en els serveis i 

infraestructures de transport públic provoquen que cada vegada sigui més fàcil i ràpid 

desplaçar-se, de manera que una mateixa distància es pot recórrer en un temps menor i, el 

que és més significatiu, en un mateix temps es poden recórrer distàncies més grans. 

Això és el que ha passat a tots els municipis de Catalunya, i Sant Carles de la Ràpita no és 

una excepció. Així, i malgrat el relativament elevat tancament de Sant Carles de la Ràpita 

pel que fa a la seva mobilitat laboral, els apartats precedents han permès veure també com 

la tendència experimentada pel municipi al llarg dels darrers anys apunta a una clara 

obertura cap a altres àmbits. 

Però, més enllà del volum d’aquests desplaçaments, el que és important destacar en aquest 

punt és que aquestes relacions de mobilitat es produeixen amb un nombre creixent 

d’orígens i de destinacions. L’obertura de Sant Carles de la Ràpita no s’ha basat únicament 

en l’entrada quotidiana d’un gran nombre de treballadors provinents d’altres indrets i, al 

mateix temps, de la sortida residents a treballar a fora del propi municipi, sinó, al mateix 

temps, en una major dispersió d’aquests fluxos. 

Així, els municipis que mostren un més intens nivell de relacions són, lògicament, els del seu 

entorn més proper, i molt especialment Amposta, que rep 281 treballadors (un 6,3% de les 

sortides de Sant Carles) i n’envia 103 (un 3,2% de les entrades), Alcanar, amb percentatges 

molt similars i, en menor mesura, Tortosa. A aquestes magnituds cal afegir, lògicament, les 

que es produeixen per altres motius diferents al laboral, com ara l’estudi, les compres, el 

lleure, etc. 
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L’increment progressiu dels desplaçaments quotidians, juntament amb la tendència a la 

dispersió d’aquests desplaçaments comporta, d’una banda, una major utilització dels mitjans 

de transport motoritzats i, de l’altra, una major dificultat per servir la mobilitat atreta i 

generada pel municipi amb transport col·lectiu, ja que, com és conegut, aquest necessita de 

certes masses crítiques per tal de ser eficient. Quan els fluxos es dispersen sobre el territori, 

els desplaçaments s’individualitzen i els mitjans de transport privats, més flexibles, són més 

eficaços per tal d’atendre aquesta nova mobilitat. 

Com a conseqüència, les dades de mobilitat laboral, i en menor mesura les d’estudi, de Sant 

Carles de la Ràpita mostren l’absoluta dependència dels mitjans de transport mecanitzats: 

només una tercera part (36,5%) dels desplaçaments laborals a l’interior del propi municipi es 

realitzen en mitjans de transport anomenats “nets” (caminant o en bicicleta), mentre que 

aquests són pràcticament inexistents en parlar de la mobilitat extramunicipal. El més 

destacat és que el transport col·lectiu només recull una part molt petita del gran volum de 

desplaçaments restants, de manera que són els mitjans individuals els que protagonitzen 

tant la mobilitat interna (63,1%) com externa (92,4%) del municipi 

 

Cal proveir l’oferta de serveis de transport necess ària per tal d’aconseguir la màxima 

transferència de desplaçaments realitzats en transp ort privat als mitjans col·lectius, 

com és el cas de l’autobús municipal; però cal tamb é que el desenvolupament 

urbanístic i estratègic del municipi faciliti aques ta transferència a partir de 

l’assoliment de les densitats necessàries per fer e ficient aquest transport col·lectiu a 

nivell intermunicipal i de la reducció mateixa dels  desplaçaments a partir de 

l’assoliment d’un equilibri entre la població resid ent i l’activitat del municipi. 



AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

69

Mobilitat obligada per motiu treball, 2001. Princip als destinacions dels desplaçaments 

originats a Sant Carles de la Ràpita  

 

Municipi

Sant Carles de la Ràpita 2.936   
Amposta 281   
Alcanar 252   
Ocupació en diversos municipis 249   
Tortosa 180   
Resta de l'Estat 117   
Barcelona 79   
Sénia, la 46   
Ulldecona 44   
Tarragona 37   
Aldea, l’ 34   
Deltebre 32   
A l'estranger 30   
Roquetes 23   
Ametlla de Mar, l’ 14   
Santa Bàrbara 14   
Reus 9   
Sant Jaume d’Enveja 9   
Camarles 9   
Perelló, el 8   
Galera, la 6   
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 6   
Salou 6   
Resta 55   

TOTAL 4.476   

fluxos 
emesos per 
Sant Carles
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Mobilitat obligada per motiu treball, 2001. Princip als 20 orígens dels desplaçaments 

atrets per Sant Carles de la Ràpita 

 

 

 

Municipi

Sant Carles de la Ràpita 2.936   
Amposta 108   
Alcanar 95   
Tortosa 49   
Sant Jaume d’Enveja 43   
Deltebre 24   
Santa Bàrbara 15   
Aldea, l’ 12   
Barcelona 9   
Tarragona 9   
Roquetes 7   
Ulldecona 6   
Ametlla de Mar, l’ 5   
Camarles 5   
Ampolla, l' 4   
Freginals 3   
Sant Jaume dels Domenys 3   
Vilassar de Mar 2   
Masdenverge 2   
Perelló, el 2   
Pinell de Brai, el 2   
Rasquera 2   
Vila-seca 2   
Resta 22   

TOTAL 3.367   

fluxos rebuts 
per Sant 
Carles
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4.2.19 Planejament supramunicipal  

 

El desenvolupament futur de Sant Carles de la Ràpit a es veurà afectat per l’existència 

de diverses figures de planejament urbanístic, sect orial i territorial d’escala 

supramunicipal. 

 

A banda del planejament urbanístic propi del municipi, Sant Carles de la Ràpita es veu 

afectat per diverses figures de planejament supramunicipal. Entre elles, destaquen per la 

seva especial incidència sobre el Sant Carles i el seu planejament urbanístic quatre figures: 

el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, de caràcter urbanístic, el Pla d'Espais 

d'Interès Natural, el Pla de Ports de la Generalitat de Catalunya, de caràcter sectorial, i el 

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, de caràcter territorial. Val a dir que, a més, és 

previst aprovar al llarg de l’any 2010 el Pla Director de les Edificacions Agrícoles de les 

Terres de l’Ebre. Per la seva banda, un altre pla sectorial de gran importància, el Pla 

d’Infraestructures de Transport, no s’analitza en aquest apartat, ja que les determinacions 

que estableix per a l’àmbit de Sant Carles de la Ràpita i el seu entorn queden ja recollides 

en l’esmentat Pla territorial parcial. Finalment, altres figures, com el Catàleg del paisatge de 

les Terres de l’Ebre (aprovat inicialment el novembre de 2009) o el Pla Director de Mobilitat 

de les Terres de l’Ebre tampoc són analitzats, malgrat la seva importància, en el present 

apartat. 

 

- Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDU SC) 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat el maig de 2004, preveu una sèrie 

de mesures de protecció per al conjunt de municipis litorals de Catalunya. La més rellevant 

és la protecció, en diversos nivells, d'una franja de territori de 500 metres d'amplada des de 

la línia de costa com a sòl no urbanitzable, i la prolongació d'aquest espai en aquells punts 

d'especial valor o on es necessari garantir la connexió amb altres espais naturals10. En el 

cas de Sant Carles de la Ràpita, cal destacar tres àmbits concrets de protecció per al 

PDUSC: la Bassa de la Rabassa (213,75 hectàrees), Sant Carles Nord (122,68 ha.) i Serra 

Mar (121,06 ha, compartides amb Alcanar). Els dos primers corresponen a àmbits no 

urbanitzables i d’activitat agrícola, per als quals es proposa protecció especial. El tercer és 

                                                 

10 Per a més informació podeu consultar: www.gencat.net/ptop/plans/. 
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compost d’una part per sòl no urbanitzable agrícola i de l’altra per sol urbanitzable no 

delimitat d’ús residencial i limita amb el nucli urbà de Sant Carles11.  

El PDUSC-2 (per a sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat) no afecta 

cap sector del municipi12. 

 

- Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) 

El PEIN estableix una xarxa de 165 espais naturals representatius de l'àmplia varietat 

d'ambients i formacions presents a Catalunya. La superfície terrestre acumulada d'aquests 

espais és de 960.102 hectàrees i equival aproximadament al 30% del nostre territori. Els 

espais marins sumen una superfície de 77.818 ha. A tots els espais és d'aplicació un règim 

preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic incompatible amb els processos 

urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació d'usos, 

instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits. 

Paral·lelament, per a un nombre d'espais concrets, el Pla estableix disposicions de caràcter 

particular, bàsicament relatives al planejament urbanístic i a la protecció de les aigües i 

algunes espècies de la flora i fauna silvestres. A més, el PEIN diagnostica, per a cada espai, 

els factors de risc actuals o potencials i determina les mesures de protecció addicionals que 

cal aplicar-hi. Aquestes mesures poden adoptar la forma de les normes de caràcter 

particular esmentades al paràgraf anterior, o bé d'actuacions específiques que recull el 

Programa de desenvolupament del Pla13. 

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) va 

comportar 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. 

Pel que fa a Sant Carles de la Ràpita, el PEIN l’afecta profundament, en tenir, com s’ha dit 

més amunt, el 76,4% de la superfície del terme municipal inclosa en el Pla d’Espais d’Interès 

                                                 

11 Per a més informació podeu consultar: www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/urbanistics/pdu_costaner.jsp 
12 Per a més informació podeu consultar: http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/urbanistics/pdusc2.jsp 
13 Per a més informació podeu consultar: http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/pein 
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Natural. La delimitació d’aquests espais condiciona, lògicament, el seu futur 

desenvolupament. 

En concret, al municipi s’hi troben dos espais. El primer correspon a una part del gran espai 

del Delta de l'Ebre, amb 3.498,98 de les seves 12.737,97 hectàrees terrestres (a les que cal 

sumar 35.647,10 ha marítimes) compartides amb els municipis de Deltebre, l’Ampolla, Sant 

Jaume d’Enveja i Amposta. El segon correspon a una petita part del de la Serra de Montsià, 

que inclou 484,17 de les seves 5.296,43 hectàrees, i que comparteix amb els municipis 

d’Alcanar, Amposta, Freginals i Ulldecona. 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. 

 

-  Pla de Ports de la Generalitat de Catalunya 

El Pla de Ports de Catalunya és l’instrument d’ordenació del litoral que estableix, en el marc 

del planejament general i d’acord amb la Llei 5/1998, de Ports de Catalunya i del Reglament 

que la desenvolupa, els criteris per a la utilització portuària adequada i racional de la costa 

catalana, amb atenció preferent envers la conservació del litoral i la gestió correcta del medi 

ambient. 

Posseeix caràcter de Pla Territorial Sectorial, i per tant, s’integra dins l’estructura del 

planejament territorial de Catalunya, essent necessari redactar el seu informe de 

sostenibilitat ambiental. 

Aquest Pla de Ports es tramitarà com una modificació del Pla de Ports vigent, aprovat l’any 

200114. 

En el cas del port de Sant Carles de la Ràpita, la diagnosi estratègica del Pla detecta 

algunes particularitats importants pel que fa al sector comercial. Així, de l’anàlisi DAFO 

s’extreuen les següents conclusions: 

- Amenaces 

- La pèrdua de mercats potencials pel fet de no ser Punt d’Inspecció Fronterera i no 

poder comerciar amb determinats aliments. 

- Necessitat de compatibilitzar l’activitat portuària amb l’entorn urbà dins la relació port-

ciutat. 

- Oportunitats: 

- Manipulació de productes de les comarques Tarragonines. 

                                                 
14
 Per a més informació podeu consultar: /www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/plaports.jsp 
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- Augment del tràfic a nivell europeu. 

- Debilitats 

- No és un Punt d’Inspecció Fronterera, no es poden manipular determinats productes 

alimentaris. 

- Allunyat dels principals cent res generadors i atractors de mercaderies de Catalunya. 

- Poca longitud de moll comercial. 

- Poc espai per a l’emmagatzematge de mercaderies. 

- Situació llunyana a l’aeroport. 

- Deficient connexió amb la xarxa d’autopistes i altres vies de comunicació terrestre. 

- Fortaleses 

- Estiba situada al propi port i de gran qualitat. 

- Possibilitats d’ampliació important a la zona del moll dels Alfacs. 

- Augment de calats pel dragatge del canal d’entrada. 

Més enllà de l’anàlisi estratègica, el Pla detecta unes necessitats específiques pel que fa al 

port comercial: 

- Manteniment de calat en el canal d’entrada al port. 

- Millora dels serveis de la zona industrial (1ª fase). 

- Urbanització zona industrial – moll dels Alfacs. 

- Ampliació esplanada escar. 

- Construcció edificis zona industrial – moll dels Alfacs. 

- Nous molls comercials I i II. 

- Construcció edifici comercial – industrial – varador. 

- Construcció moll i dragatge zona industrial - moll dels Alfacs. 

A partir d’aquests i altres consideracions, que inclouen lògicament l’activitat pesquera i 

l’esportiva, el Pla proposa les següents accions específiques per al cas del port de Sant 

Carles de la Ràpita: 

 

Problema detectat  Actuacions proposades Horitzó 

temporal 

Necessitat d’augmentar el 

nombre de places 

d’aparcament 

Desenvolupament de les 

actuacions previstes al Pla 

Especial del port 

2007-2015 
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Necessitat de més espai 

per l'escar 

Ampliació de l’esplanada 

de l'escar  

2007-2008 

Necessitat d’espai per 

desenvolupar els sectors 

esportiu, comercial i 

industrial 

Construcció d’una nova 

zona per a desenvolupar 

els sectors esportiu, 

comercial i industrial 

2007-2008 

Necessitat de millora de la 

integració port-ciutat 

Execució de les obres del 

passeig marítim, 

construcció dels locals del 

passeig marítim 

2007-2008 

Necessitat d’aprofitament 

del potencial turístic del 

port 

Construcció d’una palanca 

per embarcacions 

turístiques 

2007-2008 

 

Els treballs de reforma i ampliació del Port de Sant Carles de la Ràpita iniciades el 2007 ja 

recullen la major part d’aquestes propostes. 

 

- Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre 

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre és un dels set plans territorials en què es 

desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya. Els plans territorials parcials són una 

concreció del Pla Territorial General de Catalunya i, com a tals, delimiten els usos del sòl a 

nivell general per tal de garantir el compliment els objectius d'equilibri territorial, protecció del 

patrimoni natural i urbà, cohesió social i desenvolupament econòmic. 

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre va ser l’únic dels set plans territorials parcials 

de Catalunya aprovat amb anterioritat a la creació del Programa de Planejament Territorial 

creat pel Govern de la Generalitat el gener de 2004. El Pla, que va ser aprovat el 15 de maig 

de 2001, ha estat revisat en el marc de l’esmentat Programa i el novembre de 2009 va ser 

aprovat inicialment i el passat 27 de juliol de 2010 aprovat de manera definitiva. 

Val a dir que el Pla aprovat l’any 2001 recollia íntegrament les disposicions establertes pel 

Pla Director del Delta de l’Ebre, aprovat cinc anys abans, el 5 de març de 1996, i que era un 

pla director de coordinació de la zona del delta de l'Ebre que afectava als municipis de 

l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Deltebre i Sant Jaume 
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d'Enveja. El seu objectiu era establir una ordenació global del seu territori, per propiciar les 

explotacions agrícoles, ramaderes i aqüícoles, i per crear els serveis necessaris per a 

l'explotació turística i la implantació industrial per tal de garantir el respecte i la protecció del 

patrimoni natural.  

En el document de revisió recentment aprovat de manera definitiva l’abast i contingut de les 

determinacions abasten el territori de les quatre comarques de l’Ebre (el Baix Ebre, el 

Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) i mostren un grau de concreció major i adaptat als 

criteris i metodologia de la resta de plans territorials parcials. Per aquest motiu, la Secretaria 

per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya va considerar necessària la 

redacció d’un nou Pla que, en la mesura que incorporés aspectes tan importants com la 

nova concepció i metodologia del Programa de Planejament Territorial, les disposicions de la 

Llei d’urbanisme i el seu Reglament (especialment pel que respecta a la regulació del sòl no 

urbanitzable), les determinacions de l’esmentat Pla director urbanístic del sistema costaner i 

les del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC), així com la Directiva 

europea sobre avaluació estratègica de plans i programes i la seva transposició estatal i 

catalana. 

Però, a més d’aquest canvis en el marc de planejament, també el territori de les Terres de 

l’Ebre ha experimentat transformacions profundes des de l’aprovació del Pla vigent, el 2001. 

Així, per exemple, les previsions demogràfiques realitzades en el marc del Pla del 2001 

prenien com a població de referència per a l’any horitzó 2016 poc més de 182.000 habitants. 

Tal com es descriu al mateix document de revisió del Pla, “aquest increment demogràfic es 

fonamentava en una immigració notable, però el fet és que la immigració efectivament 

registrada ha depassat totes les previsions i entre 2001 i 2007, és a dir, en 6 anys, el 

creixement de la població del conjunt de les Terres de l’Ebre ha superat aquella xifra. Per 

tant, cal que el nou Pla territorial, a més, reconsideri la població de referència i, 

consegüentment, replantegi les necessitats d’habitatge principal i de sòl per a activitat, tant 

per donar-hi resposta com per orientar tota una nova generació de plans d’ordenació 

urbanística municipal que tinguin en compte aquestes noves necessitats després del 

progressiu exhauriment de molts sòls urbans i urbanitzables durant aquests darrers 

temps”15. 

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre és, per la seva naturalesa, el document que 

més directament ha d’incidir sobre el desenvolupament urbanístic de Sant Carles de la 

Ràpita, en tant que les seves determinacions “han de ser respectades i desenvolupades per 

les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i 
                                                 

15 La documentació del Pla es pot consultar a: http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/ptte/ptebre_nou.jsp 
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les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i 

econòmic” (article 1.1 de les Normes). 

El Pla, com la resta de plans territorials parcials, estructura les seves determinacions en tres 

sistemes basics de proposta: el sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments I el 

sistema d’infraestructures de mobilitat. 

Pel que fa al sistema d’espais oberts , el Pla atorga protecció especial a aquell sòl que, 

pels seus valors naturals o per la seva localització, considera que és el més adequat per 

integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 

vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori. En aquest sentit, el Pla atorga tres nivells 

diferents de protecció: especial, per a aquells espais que han estat protegits per la normativa 

sectorial, com el Pla d’espais d’interès natural i la xarxa Natura 2000; territorial, per a aquell 

sòl que no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però 

que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la 

seva possible transformació, pel seu interès agrari i/o paisatgístic o pel seu potencial interès 

estratègic; o preventiva a la resta de terrenys de l’àmbit de les Terres de l’Ebre classificats 

com a sòl no urbanitzable pel planejament urbanístic vigent que no formen part dels de 

protecció especial o territorial. 

El sòl no urbanitzable de protecció especial que el Pla determina i delimita cobreix una 

superfície de 216.343 hectàrees (el 65,41 % de l’àmbit de les Terres de l’Ebre. Aquest sòl, 

sense perjudici de la precisió de límits que es regula a l’apartat 2 de l’article 2.4 de les 

Normes d’ordenació territorial del Pla, ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat. Amb 

aquesta finalitat ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació 

urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera justificada, convingués 

incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència 

com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar 

del procés de gestió urbanística corresponent. En el cas de Sant Carles de la Ràpita, aquest 

sòl abasta, lògicament, els àmbits inclosos PDUSC i al PEIN descrits més amunt (Serra del 

Montsià i Delta) i els complementa amb petites ampliacions per tal de cohesionar-los. 

D’aquesta manera, la superfície total d’espais de protecció especial al municipi és de 4.487 

hectàrees, és a dir, incrementa l’epai protegit pel PEIN i el PDUSC en gairebé 100 hectàrees 

més. 

El sòl inclòs pel Pla dins la categoria de protecció territorial abasta 18.826 hectàrees (un 

5,69% de l’àmbit de les Terres de l’Ebre). Els sòls inclusos en aquesta protecció han de 

mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de ser 

classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal, llevat dels 
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casos que, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en 

sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert 

mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de 

gestió urbanística corresponent. A Sant Carles de la Ràpita no s’ha inclòs sòl en aquesta 

categoria de protecció. 

Finalment, el sòl no urbanitzable de protecció preventiva que estableix el Pla ocupa 86.070 

hectàrees (un 26,02 % de l’àmbit de les Terres de l’Ebre). El sòl de protecció preventiva està 

subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no 

urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme. Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a 

urbanitzable les peces de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció 

adequades segons les opcions d’extensió urbana que el pla d’ordenació urbanística 

municipal adopti d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas 

estableix el Pla territorial. La possible classificació de petites peces aïllades per a la 

legalització de determinades edificacions, s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 

de l’article 2.15 de les Normes d’ordenació territorial. El sòl de protecció preventiva que 

mantingui la classificació de sòl no urbanitzable continua subjecte a les limitacions pròpies 

d’aquest règim de sòl. A Sant Carles de la Ràpita el sòl inclòs en aquesta categoria ocupa 

475,26 hectàrees. 

 

Categoria de sòl

Protecció especial 4.486,85
PEIN 4.007,92
PDUSC 379,13
Nous espais proposats pel Pla 99,80

Protecció territorial 0,00
Protecció preventiva 475,26

Total sistema d'espais oberts 4.962,11

hectàrees

Superfície de les diverses categories de protecció del sòl de Sant 
Carles de la Ràpita inclòs en el sistema d'espais o berts*

*: Les dades s'han obtingut a partir de la superficialització de les diverses capes 
dels mapes vectorials del projecte de Pla aprovat inicialment, per la qual cosa 
és possible l'existència de petites divergències respecte a la situació real.
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Val a dir que el Pla manté les precisions sobre el contingut del Pla director de coordinació 

del delta de l’Ebre fetes per l’anterior Pla territorial aprovat en 2001 i la modificació puntual 

d’aquest aprovada en 2003, i n’afegeix una de nova en el sentit que els centres de serveis 

turístics que es puguin proposar en sòl de protecció especial o de protecció territorial no han 

d’afectar substancialment els valors intrínsecs ni la funcionalitat del sòl que han motivat el 

regim de protecció establert pel Pla. 

Pel que fa al sistema d’assentaments , i tal com descriu la mateixa Memòria del Pla, “es 

basa en una xarxa nodal jerarquitzada, heretada de la tradició mediterrània i fruit del devenir 

de la història, que el Pla vol potenciar a partir de l’estructura territorial actual, tot reforçant el 

paper dels nodes segons el seu rang i atenuant la indiferenciació del territori”. 

A partir d’aquesta estructura funcional actual del territori de base nodal el Pla vol reforçar, es 

delimiten vuit sistemes plurimunicipals d’assentaments. Pel que fa a Sant Carles de la 

Ràpita, el municipi queda dividit en dos d’aquest sistemes. Així, la seva part deltaica queda 

inclosa en l’anomenat “sistema Delta”, que aplega, a més, els municipis de Deltebre i Sant 

Jaume d’Enveja, i també la part deltaica d’Amposta. El seu tractament unitari i autònom 

reconeix la singularitat del fet deltaic. D’altra banda, la seva part no deltaica queda inclusa 

en l’anomenat “sistema litoral sud”, que es completa amb el municipi d’Alcanar. 

Emmarcat en aquest darrer sistema, el nucli urbà de Sant Carles de la Ràpita, a l’igual que 

el d’Alcanar, es considerat com a una polaritat subcomarcal en el model territorial proposat. I 

per tal de consolidar aquest rang, el Pla li assigna una estratègia de creixement potenciat. 

En primera instància, el Pla assenyala aquesta estratègia a aquells nuclis que conformen les 

polaritats regional, comarcals i subcomarcals, tots ells nodes principals o secundaris on hi ha 

una voluntat decidida del Pla perquè es produeixi un creixement important per extensió. Les 

polaritats regionals i comarcals són centres que exerceixen capitalitats clares, que han 

assolit una significació urbana, que tenen un pes demogràfic relatiu rellevant, que gaudeixen 

d’unes condicions remarcables d’accessibilitat i connectivitat en el territori i que disposen de 

prou sòl amb aptitud per a absorbir aquest creixement d’una manera sostenible i que, per 

tant, poden adoptar un paper important en el reequilibri poblacional del conjunt de 

Catalunya. Per la seva part, les polaritats subcomarcals, bé estructuren sengles entorns 

diferenciats dels de les capitals respectives, bé articulen una part del seu sistema 

corresponent. La seva dimensió urbana és de mitjana a mitjana alta i disposen 

d’accessibilitat i connectivitat notables i de sòl amb aptitud per a ésser urbanitzat. La 

generalització d’aquesta estratègia a les Terres de l’Ebre respon al que el projecte de Pla 

qualifica com “una aposta decidida perquè, mitjançant l’aplicació d’una estratègia de 

creixement potenciat, les polaritats urbanes que vertebren el sistema d’assentaments de les 
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Terres de l’Ebre concentrin els majors creixements, incrementin la seva massa crítica de 

manera suficient per al desenvolupament adequat del conjunt del sistema i per a la prestació 

de serveis”. 

L’estratègia de creixement potenciat comporta per a Sant Carles de la Ràpita, i segons 

estableix l’article 3.6 de les Normes d’Ordenació Territorial del Pla, que el pla d’ordenació 

urbanística municipal corresponent “ha de fer majors previsions de sòl de desenvolupament 

urbanístic que les que resultarien de considerar només les necessitats internes pròpies En la 

formulació, tramitació i aprovació de les revisions dels plans d’ordenació urbanística 

municipal, els òrgans competents han de tenir present aquesta exigència per tal de vetllar 

que el conjunt de les àrees amb creixement a potenciar ofereixi sòl en quantitat suficient per 

satisfer les necessitats que, d’acord amb els objectius del Pla, es preveuen en cada àmbit”. 

A més, estableix que “en absència de plans directors, la Comissió territorial d’urbanisme de 

les Terres de l’Ebre ha d’establir en cada cas els mínims de sòl per a l’extensió urbana que 

s’ha de classificar en la revisió del planejament urbanístic municipal, com també aquells 

màxims que no s’han de sobrepassar per criteris de coherència espacial dels assentaments, 

atès que l’estratègia de creixement potenciat ha d’ésser interpretada d’acord amb les 

dimensions del nucli o àrea urbana a què s’aplica”.  
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Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. Mo del territorial 
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Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. Mo del territorial. Detall per a l’àmbit de 

Sant Carles de la Ràpita 
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Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. Es tratègies de creixement. Detall per a 

l’àmbit de Sant Carles de la Ràpita  
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Finalment, pel que fa al sistema d’infraestructures , el Pla recull, com s’ha dit, les 

disposicions del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya. En aquest sentit, cal 

destacar pel que fa a la xarxa viària de l’àmbit més directament relacionat amb Sant Carles 

de la Ràpita dues actuacions principals, a banda de la reconversió a autovia A-7 de la 

carretera N-340 on es realitzen moltes intervencions però que, a causa de la seva relativa 

llunyania, afecten nomes de manera indirecta al municipi. 

Pel que fa  a les vies estructurants primàries, que el Pla descriu com aquelles que poden 

tenir secció d’autovia 2+2, però també poden tenir seccions inferiors en altres casos, el Pla 

determina diverses actuacions a les Terres de l’Ebre, entre les quals destaca la de 

l’anomenat Eix occidental de Catalunya, on es proposa el desdoblament de la carretera N-

340 entre el port d’Alcanar i Amposta i la reconversió a autovia de la carretera C-12 entre 

Amposta i Lleida. El traçat que reflecteix el Pla té quatre trams diferenciats:  

- Al primer tram, que va des del límit entre les Terres de l’Ebre i les de Lleida fins al 

nord de Jesús, al terme municipal de Tortosa, el Pla considera i grafia el futur 

desdoblament inclós al PITC com a condicionament sobre el traçat actual i el pas per 

Flix, com a variant en estudi.  

- El segon tram s’inicia amb la variant desdoblada de Tortosa i, posteriorment, aprofita 

el corredor de l’actual C12 entre la Raval de Crist, a Roquetes, i Vinallop, amb el 

desdoblament pertinent. L’estudi informatiu d’aquest tram, el traçat del qual és el que 

grafia el Pla, ja està aprovat.  

- El tercer tram, des de Vinallop fins a Sant Carles de la Ràpita, es grafia com a 

corredor en estudi i creua l’autopista AP-7 i la línia ferroviària del corredor del 

Mediterrani. El Pla considera i grafia de la mateixa manera un traçat al nord de Sant 

Carles de la Ràpita, més allunyat del nucli, per si, en el futur, en cas que es fes el 

desdoblament per l’actual traça de la N-340, aquest es veiés ultrapassat pel 

creixement d’aquesta polaritat i calgués estudiar-hi una alternativa.  

- Al quart i darrer tram, des de Sant Carles de la Ràpita fins al port d’Alcanar, el Pla 

proposa el desdoblament de la carretera N-340 –que considera i grafia com a 

condicionament sobre el traçat actual–. Aquesta actuació forma part de l’estratègia 

de potenciació del port d’Alcanar, mitjançant la qual es connecta amb els principals 

corredors d’infraestructures a través d’una via d’alta capacitat. Tanmateix, la 

potenciació del port d’Alcanar ha de comportar la inclusió prèvia en el Pla de ports de 

Catalunya i la resolució de l’avaluació ambiental corresponent. Les actuacions 

d’infraestructures associades estan condicionades al desenvolupament del port. 



AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

85

Pel que fa a les vies estructurants secundàries, és a dir, aquelles la funció principal de les 

quals és el relligat intern de l’àmbit de les Terres de l’Ebre i que juguen un paper molt limitat 

com a eixos de llarg recorregut o d’interconnexió amb la resta de Catalunya (en general, 

carreteres convencionals de secció 1+1, si bé poden tenir trams segregats i de secció 

superior), el Pla proposa el condicionament de les carreteres TV-3406 i la TV-3404 entre 

Sant Carles de la Ràpita i Deltebre. 

Finalment, es troben les anomenades vies estructurants suburbanes, que el Pla defineix 

com aquelles que vertebren sistemes urbans plurimunicipals, però que han estat o es preveu 

que seran substituïdes funcionalment com a eixos de llarg recorregut per vies de prestacions 

superiors i que tenen com a principal missió la canalització dels trànsits de recorregut curt i 

mitjà, gràcies a les nombroses connexions que tenen amb la xarxa local del corresponent 

sistema urbà. Pel que fa a l’àmbit d’anàlisi, val a dir que la previsió de construcció de la 

futura autovia A-7 i de la nova traça de la C-12 com a autovia, fa que el Pla consideri dins 

aquesta categoria l’actual carretera N-340 des de l’enllaç amb el Perelló fins a 

l’entroncament amb la nova traça de la C-12, al seu pas pels municipis de l’Ampolla, 

Camarles, l’Aldea, Amposta i Sant Carles de la Ràpita, com també la traça actual de la 

carretera C-12 al termes municipals d’Amposta i Tortosa, entre Amposta i Vinallop. El Pla 

especifica que, no obstant això, el pas a via estructurant suburbana no implica cap actuació 

específica. 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, el conjunt de les Terres de l’Ebre es veurà afectat, 

lògicament, pel traçat de la línia d’altes prestacions que les travessa, i molt especialment per 

la nova línia d’alta velocitat del corredor del Mediterrani amb ample europeu, actuació 

contemplada en el PITC i per a la qual el Pla territorial assenyala únicament la previsió 

d’estudis. Segons s’indica, la nova línia tindria com a objectiu permetre el viatge València-

Barcelona en una hora i mitja i especialitzar la línia actual en trens convencionals, 

especialment de mercaderies i regionals. El Pla recull una primera solució en estudi, fruit 

d’un estudi d’alternatives que s’està realitzant des del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. 

Pel que fa a les línies convencionals, el Pla també contempla la previsió dels estudis 

necessaris per a l’establiment de la connexió ferroviària del port d’Alcanar amb el corredor 

del Mediterrani i que ha de servir per augmentar la quota modal del ferrocarril en el transport 

de mercaderies, dins l’aposta estratègica que fa el Pla per al port d’Alcanar. El Pla incorpora 

un primer traçat en estudi que aprofita el corredor proposat com a opció nord per a la 

continuació del desdoblament de la carretera N-340 des de Sant Carles de la Ràpita fins al 

port d’Alcanar. Aquesta actuació, indica, representa una inversió econòmica de gran 
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magnitud i la seva concreció ha d’estar, evidentment, condicionada a la seva rendibilitat 

econòmica. 

Finalment, pel que fa al tren-tramvia, la proposta està condicionada als estudis de viabilitat 

pertinents que han de determinar la seva idoneïtat, com també les diferents fases 

d’implantació de l’actuació tenint en compte la necessitat d’una massa crítica suficient que 

faci l’actuació rendible socialment i econòmicament. Malgrat apuntar que la compleció 

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. La proposta consisteix en dissenyar una xarxa 

mitjançant la infraestructura existent actualment entre l’estació de l’Aldea - Amposta - 

Tortosa i la de Tortosa ciutat, i la construcció de nova infraestructura entre aquella estació i 

Amposta, amb un nou tram urbà. L’esquema es completa amb dos ramals: un, cap a Sant 

Carles de la Ràpita i Alcanar-Platja, i un altre, cap a Deltebre. Així, dels quatre ramals que 

proposa (entre l’estació de l’Aldea - Amposta - Tortosa i la de Tortosa ciutat, entre l’estació 

de l’Aldea - Amposta - Tortosa i Amposta, entre Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar-

Platja, i entre l’Aldea i Deltebre), el tercer és el que afecta a Sant Carles de la Ràpita. Aquest 

ramal recupera 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 nova implantació, que 

permet perllongar l’actuació el màxim possible, fins a Alcanar-Platja. La implantació de la 

nova infraestructura, acaba especificant el Pla, podria realitzar-se per fases, d’acord amb les 

necessitats de la demanda. 

Per acabar, cal fer una referència al sistema portuari ja que, malgrat recollir les 

determinacions del Pla de ports descrit més amunt, el Pla territorial remarca la importància 

estratègica d’aquest element per a les Terres de l’Ebre. En concret, el Pla fa una aposta 

ferma i decidida pel paper que ha de jugar el port d’Alcanar en un futur, no només dins 

l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, sinó també en el conjunt del sistema portuari català. 

El Pla proposa que es treballi en una línia que permeti definir un model de màxim 

aprofitament d’aquesta infraestructura, que disposa d’unes característiques òptimes per al 

trànsit de vaixells de gran calat. El que esdevé més importat per a Sant Carles de la Ràpita 

és que, com el propi Pla explicita, la proximitat entre tots dos ports i les importants 

actuacions d’ampliació que s’hi estan duent a terme actualment recomanen l’establiment de 

línies de col·laboració entre els dos ports que conformen el 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. És per això que el 

Pla preveu dotar el port d’un accés de qualitat a les infraestructures terrestres, amb el 
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perllongament del desdoblament de la carretera N-340 fins al mateix port, cosa que n’ha de 

permetre la connexió amb el corredor del Mediterrani (autopista AP-7 i futura autovia A-7) i 

l’eix de l’Ebre (carretera C-12), i que dóna accés a la futura àrea logística i industrial 

integrada per l’estació de mercaderies de l’Aldea i el polígon Catalunya sud. 

 

Val a dir, finalment, que la Direcció General d’Urbanisme preveu aprovar abans d’acabar 

l’any 2010 el Pla director que regularà les edificacions agrícole s de les Terres de 

l’Ebre . Així, si bé el planejament territorial de les terres de l’Ebre, tant el vigent com la seva 

revisió, estableix una sèrie de directrius i determinacions per a les edificacions 

agropecuàries en sòl no urbanitzable, aquestes són lògicament molt genèriques a causa de 

l’escala supramunicipal del pla (obligatorietat de relació funcional directa amb l’explotació 

agrària, integració paisatgística en l’entorn rural, etc.). Aquest fet ha deixat les competències 

sobre aquesta qüestió tant concreta a les diferents administracions municipals de les quatre 

comarques de l’Ebre, regida cadascuna pel seu propi planejament general. 

Amb l’objectiu de resoldre la problemàtica territorial, es va crear a principi del 2009 una 

comissió interdepartamental liderada per la Direcció General d’Urbanisme (DGU). També en 

formaven part un ajuntament de cadascuna de les quatre comarques de l’Ebre, un 

representant del Col·legi d’Arquitectes, un del Gremi de la Construcció del Baix Ebre i els 

serveis territorials dels departaments d’Agricultura, Medi Ambient i Política Territorial. A partir 

d’aquest grup de treball es va decidir redactar un pla director que normativitzés de manera 

específica aquesta qüestió. Tot i que el pla seria redactat per la DGU, les parts implicades 

van explicitar la voluntat de mantenir viva la comissió per tal de fer-ne el corresponent 

seguiment al pla de treballs.  

El 22 de febrer de 2010 el director general d’Urbanisme, Pere Solà, va presentar als 

ajuntaments de l’Ebre l’esborrany del pla, i va manifestar que el document en redacció havia 

de servir “per unificar criteris sobre la tipologia de les construccions vinculades a l’activitat 

agrícola”, així com que, per bé que la DGU prohibia explícitament la construcció d’habitatges 

en sòl no urbanitzable, sí que era sensible a la singularitat dels municipis de les comarques 

de l’Ebre. L’arrelament tradicional en el teixit social d’aquest tipus d’edificacions, i la 

possibilitat d’adscriure-les a àmbits més amplis (benestar social, relació amb el territori, etc.) 

també eren qüestions que caldria analitzar i incorporar en el pla. 
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En una avanç de categorització de les construccions, es va explicar que la normativa del pla 

regularia i tindria en compte tres tipologies de construcció: casa d’eines, que ocuparia fins a 

15 m2; maset, que seria de fins a 30 m2, i magatzem agrícola, de més de 30 m216. 

 

Les figures de planejament referenciades són determ inants per a la futura evolució 

del municipi de Sant Carles de la Ràpita, en tant q ue disposen o disposaran en un 

futur immediat mesures i directrius que afectaran e l seu futur desenvolupament 

urbanístic i territorial. Però ho són també en tant  que l'emmarquen en un marc de 

referència més ampli, el litoral, el Delta de l’Ebr e, el conjunt de Catalunya, fent així 

palesa la necessitat d'atendre a una escala territo rial força més extensa que el terme 

municipal a l'hora d'entendre les causes i les cons eqüències de les dinàmiques que 

afecten al municipi de Sant Carles de la Ràpita. 

 

 

                                                 

16 Vegeu: la web de Territori. Observatori de projectes i debats territorials a Catalunya: 
http://territori.scot.cat/cat/notices/2010/05/pla_director_de_les_edificacions_agrIcoles_de_les_terres_de_l_rsquo_ebre_2600.ph
p 
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4.3 CONCLUSIONS I PROPOSTES 

L’anàlisi del municipi de Sant Carles de la Ràpita realitzada a les pàgines precedents permet 

extreure algunes conclusions i, en conseqüència, realitzar algunes propostes sobre les línies 

a seguir en el futur desenvolupament d’alguns dels aspectes clau del municipi. Tot seguit 

se’n destaquen les que s’han considerat més importants: 

 

El context territorial català ve determinat en l’actualitat, pel que fa a la població , per la 

substitució dels importants creixements de les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta 

per una redistribució de la població més homogènia sobre el territori, i per una primera 

dècada de segle XXI caracteritzada per l’arribada d’importants contingents immigratoris de 

procedència bàsicament extracomunitària. 

En aquest sentit, cal tenir present que tant els moviments immigratoris del període 1950-

1980, com la posterior redistribució de la població catalana sobre el territori, o l’actual 

arribada d’immigració extracomunitària comporten importants conseqüències per als 

municipis mitjans i petits, com és el cas de Sant Carles de la Ràpita, ja que obeeixen a unes 

dinàmiques d’escala superior on la magnitud dels col·lectius implicats supera sempre les 

dimensions de la destinació que els acull. 

Pel que fa a l'activitat econòmica , al conjunt de municipis catalans és fàcilment observable 

un triple fenomen: una creixent importància del sector terciari en detriment de l'activitat 

industrial, un major requeriment de flexibilitat que ha de permetre atendre a unes demandes 

contínuament canviants i, finalment, una relocalització de les activitats que, si bé afecta de 

manera més directa a la indústria pel que fa a la seva oferta, incideix de manera determinant 

en els serveis pel que fa a la demanda, ja que els usuaris d'aquests gaudeixen de més 

llibertat per triar l'indret on volen gaudir d'aquests serveis. L’actual crisi econòmica, sense 

abandonar aquest patró, obligarà a certs reajustaments estructurals. 

Cal, doncs, que els municipis catalans afrontin cinc reptes principals en el foment de la seva 

base econòmica: la diversificació del se teixit productiu en els casos d’excessiva 

especialització, la recerca de noves activitats més adients als avantatges competitius de 

cada indret, l’atenció a aquelles activitats que han de permetre una major productivitat 

(investigació, formació, internacionalització), la flexibilització de la seva base econòmica i  la 

promoció dels recursos i valors de què disposen per fer-se un lloc en un territori cada 

vegada més accessible. 

Finalment, les importants mancances en el planejament territorial i urbanístic all llarg de 

diverses dècades a Catalunya provocà la proliferació d'una urbanització dispersa i sovint 
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descontrolada d'importants impactes negatius sobre el territori, com són el consum de sòl, 

l'especialització funcional o l'augment de la mobilitat. Les correccions d’aquests mancances 

pel que fa al planejament urbanístic primer i al territorial recentment ha permès crear un nou 

marc per al desenvolupament racional i sostenible del territori. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que el consum de sòl indiscriminat per a la 

urbanització, ja sigui per habitatge com per a activitat econòmica o infraestructures, té uns 

elevats costos, no únicament ambientals i socials, sinó també econòmics a llarg termini, 

especialment en aquells indrets on l'entorn natural i el paisatge esdevenen actius importants 

per al desenvolupament de la seva activitat. 

 

Pel que fa a Sant Carles de la Ràpita, la localització  del municipi ve caracteritzada per dos 

trets bàsics: la confluència del corredor mediterrani el de l’Ebre, per una banda, i 

l’equidistància a les àrees metropolitanes de Tarragona i Castelló, en un primer nivell, i de 

Barcelona i València en un nivell superior, per una altra. En aquest sentit, cal matisar que els 

possibles avantatges de la situació en la confluència dels dos eixos de comunicació 

esmentats queden limitats per dos factors clau: les dificultats que el relleu imposa a les 

comunicacions amb l’interior de la Península Ibèrica a través del corredor de l’Ebre, i la 

relativa llunyania del municipi respecte a les principals infraestructures que recorren el 

corredor mediterrani.  

En aquest sentit, cal aprofitar l’elevada accessibilitat que proporciona la localització 

estratègica de Sant Carles de la Ràpita per tal d’atraure fluxos de persones, activitat i 

coneixement d’àmbits territorials superiors i fixar-los al propi municipi, tot tenint en 

compte que a distància respecte a les principals àrees urbanes dificultarà la seva 

consideració com a node en un sistema d’escala regional.  

D’altra banda, la distància respecte a les traces de les principals infraestructures no ha 

de ser considerada com a desavantatge sinó com a oportunitat per al 

desenvolupament d’aquelles activitats que requereixen una elevada accessibilitat 

sense patir les inconveniències del seu pas. 

La població  de Sant Carles de la Ràpita ha crescut de manera considerable al llarg de la 

darrera dècada, de manera que el municipi té l’any 2009 un 34% més d’habitants dels que 

tenia l’any 2000, amb una taxa de creixement molt superior a la mitjana catalana. 

Pràcticament tot ’aquest creixement (el 98,8%) és degut a la immigració, la major part de la 

qual (62,4%) procedeix de fora de l’Estat. Com a resultat, Sant Carles de la Ràpita ha 

multiplicat per deu la seva població estrangera, bàsicament europea, entre l’any 2000 i el 

2009, fins arribar al 22% de la seva població total. 
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Al mateix temps, la població de Sant Carles de la Ràpita, malgrat el recent repunt de la 

natalitat i l’increment dels efectius de les generacions joves per l’arribada de la immigració, 

tendeix, com la resta de municipis de Catalunya, a l’envelliment. 

Per totes aquestes circumstàncies, cal preveure que el major ritme de creixement de la 

població de Sant Carles de la Ràpita comportarà un increment en les necessitats 

d’habitatge, serveis i equipaments del municipi que, si bé en molts casos ja s’ha 

produït, per a molts altres aspectes és encara latent. 

Així, l’arribada d’importants contingents migratoris estrangers, per les seves 

característiques socials i culturals i, sovint per les seves condicions econòmiques, 

planteja importants reptes a les administracions locals a l’hora de proveir l’oferta de 

serveis, equipaments i fins i tot habitatge necessari.  

Per la seva banda, cal preveure igualment un increment de les necessitats de serveis i 

equipaments per a la gent gran que el progressiu envelliment de la població tindrà 

sobre el municipi de Sant Carles de la Ràpita, i cal esperar l’arribada de nous fluxos 

migratoris que compensin l’envelliment de la població. 

Dos trets caracteritzen l’actual estructura de les llars  de Sant Carles de la Ràpita: 

l’increment de les llars unipersonals, per una banda, i de les llars sobreocupades, per una 

altra. 

Cal tenir en compte que la reducció de la grandària de les llars comportarà una major 

pressió sobre el mercat de l’habitatge, tant pel que fa a la necessitat d’un major 

nombre de llars per a satisfer un mateix volum de població, com per les diferents 

característiques que hauran de tenir aquests habitatges. I cal restar igualment 

amatents als efectes de la sobreocupació, tant si es manté durant els propers anys 

com si baixa i es converteix en una multiplicitat de demandes. 

Pràcticament la meitat dels habitatges  familiars de Sant Carles de la Ràpita han estat 

construïts al llarg de la darrera dècada, proporció que representa el triple que la del conjunt 

de Catalunya, si be la tipologia s’ha basat fortament en els habitatges plurifamiliars. La 

superfície mitjana del parc d’habitatges Sant Carles de la Ràpita és força similar a la del 

conjunt del Montsià i les Terres de l’Ebre, és a dir, una mica superior a la de Catalunya. 

Cal, per una banda, moderar el ritme de construcció de nous habitatges per tal de no 

disparar les ràtios per habitant, però, de l’altra, cal garantir l’oferta suficient per tal que 

la població rapitenca tingui accés a l’habitatge principal al seu propi municipi més enllà 

de la pressió sobre el mercat immobiliari que representa la demanda de residències 
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secundàries. En aquest sentit, és desitjable mantenir el model urbanitzador intensiu dut 

a terme pel municipi al llarg dels darrers anys. 

Igualment, cal adaptar la tipologia i les característiques del nous habitatges a les 

necessitats específiques de la població per tal d’optimitzar les relacions entre l’oferta i 

la demanda i garantir, d’altra banda, l’accés a totes les capes de la població. 

Pel que fa a l’ocupació del sòl , val a dir que les 4.000 hectàrees incloses en el PEIN 

converteixen Sant Carles de la Ràpita en el municipi amb més superfície protegida per una 

figura de planejament municipal entre els municipis litorals del Montsià i el Baix Ebre. 

A partir d’aquesta situació, i tenint en compte les característiques i potencialitats de 

desenvolupament del municipi, cal impulsar les mesures oportunes que preservin els 

seus espais protegits al temps que fan augmentar el seu valor com a recurs. 

El pes del sector primari en el conjunt de l’activitat econòmica  de Sant Carles de la Ràpita, 

i també de la comarca del Montsià, és molt superior al del conjunt de Catalunya, en 

detriment d’un sector industrial que no arriba a la meitat de la mitjana catalana. Així, el 

municipi mostra na fortíssima especialització en l’activitat pesquera, amb una proporció de 

llocs de treball en aquest sector cent vegades superior a la del conjunt de Catalunya. Al 

mateix temps, i malgrat ser un municipi notablement especialitzat en activitat turística, Sant 

Carles de la Ràpita disposa d’una oferta hotelera de nivell mitjà i poc diversificada. 

Cal, en aquest sentit, atraure nova activitat al municipi per tal de reduir la importància 

sobre l’ocupació de la construcció i d’un sector com el pesquer amb un futur incert fora 

del marc de dependència que representen les subvencions; i cal al mateix temps 

potenciar l’ocupació industrial i en activitats de més alt valor afegit. 

El sector de la pesca és un dels que genera més ocupació a Sant Carles de la Ràpita, 

però el seu pes ve donat, a més, per la seva importància com a definidor de l’activitat 

del municipi. Per això, cal adoptar amb la màxima celeritat possible les mesures que 

permetin la reconversió del sector, al mateix temps que es busquen activitats tant 

suplementàries com complementàries a la pesca. 

Igualment, cal potenciar la diversificació de la base econòmica de Sant Carles de la 

Ràpita i la seva capacitat per mantenir i fer rendibles sectors tradicionals, i cal 

incentivar una activitat turística basada en l’hostaleria i el subministrament dels serveis 

complementaris necessaris. 

Cal diversificar l’oferta d’allotjament del municipi i complementar la seva oferta turística 

amb aquells elements i sectors d’activitat propis de la zona, de manera que la dotació 
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d’una oferta integral, integrada i coherent de serveis i equipaments turístics permeti 

atraure una demanda major i més exigent. 

Per assolir aquests reptes, cal aprofitar l’avantatge competitiu que representa l’elevada 

accessibilitat del municipi així com les possibilitats d’utilització dels recursos naturals, 

culturals i històrics de què disposa. 

Pel que fa a la mobilitat laboral  de la seva població i malgrat els fluxos de mà d’obra 

existents, el municipi de Sant Carles de la Ràpita mostra nivells d’obertura pel que fa a la 

mobilitat laboral encara força discrets. El municipi és netament exportador de mà d’obra, ja 

que disposa d’un 25% menys de llocs de treball localitzats que de població ocupada resident 

al municipi. 

El relatiu retard amb que s’incrementa la mobilitat de Sant Carles de la Ràpita permet 

pensar que al llarg dels propers anys el nombre de desplaçaments atrets i generats 

augmentarà a una taxa superior a la catalana. Per tal de contrarrestar els impactes 

negatius d’aquest increment de la mobilitat, cal crear suficient activitat a Sant Carles de 

la Ràpita, especialment en aquells sectors d’activitat més excedentaris en mà d’obra, 

com ara les indústries manufactureres, per tal de minimitzar els desequilibris existents 

entre l’activitat del municipi i els sectors on treballa la població que hi viu. 

Igualment, cal proveir l’oferta de serveis de transport necessària per tal d’aconseguir la 

màxima transferència de desplaçaments realitzats en transport privat als mitjans 

col·lectius, com és el cas de l’autobús municipal; però cal també que el 

desenvolupament urbanístic i estratègic del municipi faciliti aquesta transferència a 

partir de l’assoliment de les densitats necessàries per fer eficient aquest transport 

col·lectiu a nivell intermunicipal i de la reducció mateixa dels desplaçaments a partir de 

l’assoliment d’un equilibri entre la població resident i l’activitat del municipi. 

El desenvolupament futur de Sant Carles de la Ràpita es veurà afectat per l’existència de 

diverses figures de planejament urbanístic, sectorial i territorial d’ escala 

supramunicipal . Així, a banda del planejament urbanístic propi del municipi, destaquen per 

la seva especial incidència sobre el Sant Carles i el seu planejament urbanístic quatre 

figures: el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, de caràcter urbanístic, el Pla 

d'Espais d'Interès Natural, el Pla de Ports de la Generalitat de Catalunya, de caràcter 

sectorial, i el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, de caràcter territorial. A aquests 

plans cal afegir altres figures, com el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre (aprovat 

inicialment el novembre de 2009) o el Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. 
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Aquestes figures són determinants per a la futura evolució del municipi de Sant Carles 

de la Ràpita, en tant que disposen o disposaran en un futur immediat mesures i 

directrius que afectaran el seu futur desenvolupament urbanístic i territorial. Però ho 

són també en tant que l'emmarquen en un marc de referència més ampli, el litoral, el 

Delta de l’Ebre, el conjunt de Catalunya, fent així palesa la necessitat d'atendre a una 

escala territorial força més extensa que el terme municipal a l'hora d'entendre les 

causes i les conseqüències de les dinàmiques que afecten al municipi de Sant Carles 

de la Ràpita. 
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5. CONSIDERACIONS SOBRE LA HISTÒRIA I L’ESTRUCTURA URBANA 

 
5.1 UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

 

No és objecte específic d'un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal la confecció d'un 

exhaustiu treball de recerca de la història d'una ciutat. Aquesta tasca està encomanada 

normalment a treballs que amb gran rigor han de realitzar els especialistes. 

 

Tanmateix incorporem a aquesta memòria documents valuosos de la història més moderna 

que alhora són significatius per ajudar a entendre la rellevància de Sant Carles de la Ràpita 

i, sobretot, per ajudar a prendre decisions sobre el seu planejament. Cal fer un esment a la 

revista local "Ràpita", que en el seu número extraordinari de juny de 1982, fa un recull de 

fulls històrics que com s’especifica en la seva Introducció tenen gran riquesa i varietat de 

procedències. 
 

A continuació transcriurem per l'interès especial que mereix, l'apartat dedicat a Sant Carles 

de la Ràpita de la Tesi Doctoral de l'arquitecte i professor de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, Jordi Oliveres i Samitier sobre "NUEVAS POBLACIONES EN LA ESPAÑA DE 

LA ILUSTRACIÓN" 

 

"Las razones para la fundación de la nueva población de San Carlos de la Rápita, es preciso 

buscarlas hacia la mitad del siglo XVIII, en relación con los proyectos que para la 

navegación del Ebro se desarrollaron y como necesidad de dotar el puerto natural de los 

Alfaques de un importante núcleo de población. 

En 1739 los ingenieros militares Bernardo de Lana y Sebastián Ridolfi confeccionan sendos 

proyectos para la navegación del Ebro. Proyectos que no conocemos, pero que sabemos de 

su existencia porque en 1775 estaban en poder del “Jefe de navegación del Ebro” que era el 

conde Ricla. 

Las ideas que están en la base de estos proyectos, podemos encontrarlas reflejadas en el 

libro del mercantilista Jerónimo de Uztariz, "Theoria y práctica de Comercio y Marina" 

(Madrid, 1742) donde en el capítulo LXXII explica la "importancia de aumentar y fortificar los 

astilleros”, de, "hacer más navegable el Ebro" y de "mejorar el puerto de los Alfaques de 

Tortosa". Para Uztariz, el puerto natural de los Alfaques sería un lugar idóneo para 

establecer unos astilleros, por su situación y por las ventajas del puerto. La navegación del 

Ebro facilitaría el transporte de mercancías, en general,  y de materias primas destinadas a 
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la fabricación de navíos, en particular. Incluso algunas de estas materias como la madera 

podrían extraerse de los montes cercanos. 

Conocemos dos proyectos de esta misma época que completan y centralizan la navegación 

del Ebro en su último tramo, planeando un canal que desde Amposta llegara hasta 

desembarcar en el mar por el lado de la Torre de la Rápita. Son proyectos datados en 1749 

y trazados por los ingenieros militares Juan Cermeño y Miguel Marín. Ambos realizan mapas 

del puerto de los Alfaques, levantamientos del Puerto de la Rápita y trazan la línea a seguir 

por el nuevo canal y a su desembocadura, con la existencia de algunas casas y barracas. El 

proyecto de Juan Cermeño proponía un trazado similar para el canal, que de momento no 

se realizaría. 

El transporte fluvial de mercancías por el Ebro es descrito en documentos que debemos 

datar hacia 1770: "(...) los frutos de Aragón se conducen hasta (Tortosa) en barcas chatas y 

en las mismas y otras iguales de Tortosa bajan hasta Amposta donde tiene algunos 

almacenes la Real Compañía de Comercio de Zaragoza; y desde allí por tierra al puerto de 

los Alfaques por camino llano y buena carretera" 

En esta época el puerto de los Alfaques ofrecía "resguardo de los temporales" por lo que las 

embarcaciones fondeaban "en el canal dentro del puerto que tiene de 6 a 8 brazas de 

fondo". Ordinariamente lo hacían en el centro del puerto de los Alfaques pero "cuando 

recelan ser acometidos de corsarios Berberiscos se retiran (...) bajo el cañón de la torre de 

San Juan, situada más al interior del puerto natural. Hasta entonces sólo existían en la 

Rápita, como servicio portuario, la llamada "Casa Aduana" que constaba de "reducidas 

habitaciones para el administrador, un cabo y dos ministros (funcionarios), con un almacén 

de 26 o 27 varas de largo y 16 o 17 de ancho". Dicha casa estaba situada junto al Monas-

terio de Santa María de la Rápita. Hacia mediados de siglo se habían establecido en el lugar 

algunos colonos que cultivaban tierras en enfiteusis propiedad del Monasterio y trabajaban 

en las salinas. 

En 1778 la consagración de la libertad de comercio con América favoreció el desarrollo 

económico de Cataluña y en consecuencia el auge de sus puertos. Dada la "excelente 

situación y su gran porvenir para el comercio de Cataluña, Aragón, Valencia y las 

comunicaciones con Baleares" se solicitó la "habilitación para el comercio libre a los parajes 

permitidos de Indias" del "Puerto de los Alfaques de Tortosa", lo que se concedió por reso-

lución de Su Majestad en Real Decreto de 16 de febrero de 1778. 

En el mismo año y seguro que relacionado con dicha habilitación y el consiguiente aumento 

de actividad, es cuando se hace evidente la necesidad de fortificar el puerto. El ingeniero 

militar Francisco Llovet proyecta la batería de defensa anexa a la existente Torre de la 

Ràpita. Los planos dibujados en 1778 se corresponden con lo construido. 
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Como en el parecido caso de Aguilas, en Alicante, la existencia de una batería con su 

guarnición correspondiente junto al crecimiento de actividad portuaria, impulsa a solicitar la 

población del lugar. Llovet, como anexo al proyecto de batería, confecciona un informe en el 

que propone crear una Nueva Población alegando lo adecuado del lugar. "Don Manuel 

Espinosa de los Monteros, del Consejo de Su Majestad, como diputado de los Reinos de 

Cataluña y Mallorca", pide también por su cuenta poblar el puerto de la Ràpita. Solicitudes 

que son oídas y respondidas mediante Real Cédula para fundar la que se llamará Real 

Ciudad de San Carlos de la Rápita. 

Sin embargo, ya desde el principio las obras de la Nueva Población se ven dificultadas, 

seguramente por una incorrecta dirección y gestión, tal como se deja entrever en algunos 

documentos. El 18 de febrero de 1780 se produce un cambio de contratista de "la Obra 

nueva de la Rápita". Juan Ortega es sustituido por incumplimiento de contrato por Martín 

Pintat y compañía. Por los estados de obras y justificaciones de gastos habidos durante 

1780, se entiende que las obras iban a un ritmo lento y que ello era debido a la escasez de 

la dotación económica. De la construcción de la Batería de la Rápita tenemos conocimiento 

por el informe que el Conde del Asalto, Capitán General de Cataluña, transmitió a 

Floridablanca cuando en febrero de 1781 realizó una visita de reconocimiento al puerto de 

los Alfaques: " La Batería de la Rápita (...) está adelantada, y conviene acabarla, pero para 

ello es necesario que se dé la dirección de la obra a otro ingeniero por lo mal que se aviene 

a Don Francisco Canals el que ahora la tiene a su cargo". Francisco Canals había sido 

nombrado en 1780 "Superintendente y Comisario de Caminos” y era el "Subdelegado del 

Real Establecimiento de San Carlos”. Dependía del Intendente General de Cataluña y 

recibía órdenes directas de Floridablanca, principal impulsor de la fundación de la Nueva 

Población. Canals estaba encargado de la repartición de tierras para cultivo la construcción 

del canal, para riego de dichas tierras y de navegación de Amposta al puerto, llamado canal 

de San Carlos. En 1780 debía de hallarse ya construido dicho canal según nos consta por 

las órdenes que dio Floridablanca para que fuera utilizado para el transporte de municiones 

provenientes del Ebro: "8 de diciembre de 1780": "En este año se ha construido felizmente 

de Orden del Rey, un Canal de Navegación y riego, desde el puerto de los Alfaques hasta la 

villa de Amposta; y con motivo de haberse hecho el ensayo de navegación y hallarse en 

aptitud de poder servir para la conducción de toda clase de provisiones de guerra con ahorro 

de muchos gastos y riesgos según me informa el Comisionado de dichas Reales Obras; se 

lo participo a V.E. para que con esta notícia pueda comunicar las Ordenes correspondientes, 

a fin de que el transporte de municiones que se ejecute desde la ciudad de Tortosa al Puerto 

de los Alfaques, se practique por dicho canal libremente y sin riesgo alguno por razón  de 

derechos, siempre que la conducción se ejecute de cuenta de S.M., y si fuese por los 
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asentistas, con moderación de derechos, respecto a los gastos que de otra suerte tendrían 

que hacer (...)" La competencia que entrañaba el tránsito por el canal, para los transportistas 

que hasta entonces realizaban su trabajo por carretera motivó, en parte, los recelos del 

Gobernador de Amposta y del Intendente de Cataluña sobre la utilidad del canal. De tales 

recelos sale al paso el Capitán General su reconocimiento, navegando por el canal, 

ensalzando la obra realizada viendo las ventajas que de ella derivan. En el informe, fechado 

en Barcelona el 28 de abril de 1781, se nos proporciona la primera descripción ocetánea de 

la construcción de las obras de la nueva ciudad de San Carlos "La situación de la 

proyectada Población de San Carlos es al pie del Monte de Murcia sobre terreno firme y 

igual a la embocadura del Puerto. Se están construyendo casas ya de cuenta del Rey, u 

alguna de particulares: y es muy de creer que se aumente progresivamente la Población, 

haciéndose pública la maravilla del Canal, que así puede llamarse la calidad de aquella 

tierra, su extensión capaz de muchos lugares desde los Alfaques al Fangar y el riego que la 

fertilizará con ventajas considerables para los que se interesen en aquel tan útil como vasto 

establecimiento. Desde el Canal a la Población de San Carlos y a la distancia de unas cien 

varas de la Playa, se abre una acequia que está ya empezada cuyo derrame servirá para 

molinos y alguna otra máquina útil". 

En 1780 y 1782 se dieron varias Reales disposiciones sobre repartimiento de tierras y 

reglamentando su cultivo. Francisco Canals era encargado como juez subdelegado de todos 

los asuntos concernientes a los repartimientos. Se consideraba que de estos y la con-

siguiente construcción de casas podía resultar alguna otra Nueva Población a lo largo del 

Canal. 

Vemos pues como el fomento industrial y agrícola, la mejora de comunicaciones terrestres y 

marítimas y la actividad mercantil, todas ellas bases del desarrollo económico de la 

Ilustración, se materializan en San Carlos de la Ràpita y su territorio contiguo. 

El viajero Ponz desde la cumbre próxima de Nuestra Señora de la Aurora, nos explica como 

"se extiende la vista por la playa del mar y se descubre bien el sitio donde se esta 

construyendo la Nueva Población de San Carlos y la entrada del Ebro por entre arenales, 

como también el canal abierto desde el término del lugar de Amposta hasta los Alfaques" y 

como "en medio de la escabrosidad da gusto ver aquel monte cultivado de varias suertes de 

árboles frutales, particularmente de algarrobos y olivos". Otro viajero, Alejandro de Laborde, 

habla de las posibilidades que para "fecundar las tierras áridas e incultas de los alrededores 

de San Carlos" podría tener el canal construido. 

No se conoce el proyecto de la Nueva Población. El plano del "Termino de la Rápita" de 

Manuel Antonio de Santisteban, es la representación de la demarcación del término de la 

Nueva Población. En él se señalan los edificios que ya existían cuando en 1780 se empe-
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zaron las nuevas edificaciones –el canal de San Carlos, el caserío e iglesia de las Monjas- y 

el "sitio en donde se construye la Población dicha de San Carlos". En el "Plano del Puerto de 

los Alfaques con el proyecto de un muelle" realizado en 1782 por Joaquín Camacho, se 

aprecian la Torre de la Rápita, la Batería de media luna proyectada por LLovet, el canal y 

unas primeras edificaciones de la Nueva Población. Una de ellas se identifica con el llamado 

cuartel. Es una manzana rectangular de viviendas con un patio interior. No se aprecia la 

construcción del espacio central de la Nueva Población. Es dicho espacio un salón o plaza 

alargada, acabado en exedra con edificios. formando pórticos. La dirección del eje de este 

espacio es la del camino de entrada a la población. Queda cruzado por otra dirección, la del 

eje de la llamada Plaza Mayor, espacio en ligera forma de pata de ganso, abierto hacia el 

puerto y rematado en sentido contrario por una pequeña rotonda, que situada en terreno 

elevado domina la perspectiva axial que se forma. Este espacio en crucero se configura 

como centro ordenador de la Nueva Población, predeterminando la dirección de las futuras 

calles que a partir de él surgirán. 

Algo distanciado del centro de la población pensó la Armada erigir un templo. El edificio de 

planta cuadrada envolviendo un espacio central en cruz griega y con fachadas neoclásicas 

quedó solo empezado en sus muros". 

 

Els orígens però dels primers vestigis a la zona, són molt anteriors ja que s'hi han trobat 

restes prehistòriques. Del Paleolític es coneixen les pintures anomenades de tipus llevantí. 

Hi ha restes neolítiques trobades als marges del riu i a les seves terrasses."El Tosca", 

Alfara, La Carrova, "Cova del vidre", etc. 

 

Fins a la creació de la nova ciutat per Carles III a mitjans del segle XVIII, hi havia el nucli de 

"La Ràpita" que va obtenir l'atorgament de la Carta de Poblament i Franquícia l'any 1251. El 

seu nom d'origen àrab significa per uns "fortalesa o camp militar" i per altres "església o 

indret religiós”; de la certesa de cadascuna de les interpretacions ens en parla el Dr. Lluc 

Bertran i Florez en el seu article a la revista Ràpita, sobre l'origen del mot. 

 

Jaume II i altres reis havien protegit la comunitat de La Ràpita i li havien concedit donacions. 

La pròpia Municipalitat Tortosina li atorgava amb freqüència proves d'estima. Hom tenia 

distinció pel Monestir de Santa Maria de la Ràpita, situat davant dels Alfacs, aquell famós 

Port Fangós, des del qual partien les esquadres dels Comtes Reis en les seves glorioses 

conquestes de Sicília i de Sardenya y la posterior de Nàpols. Martí I l’Humà va visitar el 

Monestir de religioses l'any 1401 i hi va tornar tres anys després. Alfons V i d'altres també hi 

ha constància d’haver-hi estat. 
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  El port dels Alfacs amb el canal projectat. Miguel Martin 1749 (A.G.S. XX-26). 

 

 
  Terme de la Ràpita. Manuel Antonio Santiesteban 
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  Port dels Alfacs. Projecte d’un moll (A.M.N. XXVIII-6). 

 

 

 

  Part de Costa entre el Riu Sènia i Sant Carles de la Ràpita. 1818 (Bibl. Nac. G. Y M.). 
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  Sant Carles de la Ràpita. Temple que construïa l ‘Armada. (Planta). 
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Sant Carles de la Ràpita, reconstrucció ideal de la Nova Població en els seus orígens. 
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Sant Carles de la Ràpita a finals del segle XIX, per Hermenegildo Gorría. 
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5.2  ESTRUCTURA URBANA I CREIXEMENT. 

 

La nova ciutat projectada per Carles III es va concebre a l’entorn d'un gran espai central 

paral·lel al roquer i en forma de saló allargat: una gran plaça porticada acabada en forma de 

mitja lluna que havia de contenir jardins, i que es va deixar a mig construir. 

 

És l’espai urbà que avui porta el nom de plaça de Carles III, formant creuer amb l'actual 

plaça d'Espanya. A partir d'aquest centre amb perspectiva axial i un eix ortogonal en direcció 

mar-muntanya, s'estructuren uns carrers a cordill, adaptats mínimament al relleu. Els 

tracistes de l’època projectaren la parcel·lació amb una certa magnificència, cercant una 

harmonia que s'acordés amb un concepte estètic inspirat en l'urbanisme fundacional. Dels 

edificis neoclàssics de l’època de Carles III, destaquen la fleca Laureano, la Glorieta i el que 

s’ha anomenat Església Nova. 

 

El nucli urbà, entre la mar i la muntanya, era delimitat al Nord pel barranc de Solito i al Sud 

pel dels Penjats. S'hi identifiquen dos barris, el mariner, més a prop de la mar i el que hi 

havia dalt del roquer, prop de la torre de la Ràpita i de la plaça de Carles III. Normalment les 

cases eren d'una o dues plantes. 

 

L'expansió urbana posterior, la del segle XX, va ser en sentit sud-oest i es va formar el barri 

de l'Espanyol, format per un eixample d’illes relativament petites, que continua el nucli urbà 

seguint l'eix de la carretera nacional CN-340 que abans el travessava, en traçat geomètric 

en malla rectangular a partir de l'Església Nova. Aquest barri que pertanyia en una bona part 

al municipi d'Alcanar, fou agregat a Sant Carles el 1960. D’altra banda, a la dècada dels 

quaranta, el municipi adquirí l'heretat de la Devesa, que urbanitzà, omplint el buit cap a la 

Torreta. Una altra zona d'expansió de la ciutat va ser cap a la muntanya, a l'altra banda de 

les trinxeres del ferrocarril, on es bastiren edificis d’habitatges i cases unifamiliars. 

 

A la dècada dels 80 l’Institut Català del Sòl va promoure la urbanització del Maset i la 

construcció d’algun dels edificis projectats i va influir en la millora de les promocions i les 

obres posteriors. 

 

Amb la urbanització del passeig Marítim i del Parc de Garbí17 es va donar un gir copernicà 

pel que fa a la relació de la ciutat amb la costa. Es va trencar el tòpic d’una ciutat d’esquena 

                                                 
17  El Passeig Marítim i el Parc de Garbí projectats pels arquitectes Lluís Cantallops Valeri, Estanislau Roca Blanch i Miquel 

Simón Espar va obtenir el Premi Qualitat Ebrenca en la seva primera edició, l’any 2000. 
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al mar i tot plegat va contribuir, a més, a una millora qualitativa en les noves construccions. 

Però, el canvi important es va produir a partir de 1990 una vegada redactat el Pla General 

d’Ordenació Urbana que plantejava un model urbanístic amb una estructura força clara i un 

desenvolupament sostenible, tal com es descriurà al següent capítol. La primera i 

significativa transformació es va produir a sud-ponent, tot coincidint amb l’enderroc de 

l’antiga factoria Cros i la urbanització de la Vila del Far, mentre s’anava consolidant el 

creixement ja iniciat anys abans a la zona dels Hortets, amb la forma de creixement que es 

correspon a ciutat-jardí en diverses modalitats o a edificació aïllada. Més tard, s’ha 

urbanitzat el Sector de l’Eixample Catalunya, on s’ha començat el procés d’edificació amb 

edificis de tipologia oberta i un model que aposta per la diversificació d’espais lliures ja 

siguin privats, mancomunats o públics. També s’ha anat consolidant el teixit urbà situat a la 

part septentrional del nucli urbà, a ambdós costats del carrer de Sant Josep i s’ha redactat el 

planejament derivat dels sectors de la Porta Nord, del Barranc del Suís i del Mas de la 

Bruna, s’ha desenvolupat el sector industrial del Rajolar situat un xic més al nord, a ponent 

de l’antiga CN-340. També s’ha tramitat el Pla Parcial industrial del Salt així com una 

ampliació del Sector del Rajolar. 

 

D’altra banda, s’està desenvolupant el Pla Especial del Port i es va tramitar el Pla Parcial del 

Sector residencial annex al Port conegut com El Saliner que en el present POUM és un dels 

sectors que es pretén estudiar especialment per tal de trobar-hi una solució més 

respectuosa amb el medi ambient. 

 

 

S'acompanyen uns gràfics confegits pel rapitenc Paco Carles i Guàrdia, en un treball 

d'Urbanisme per l’ETSAB, que expliquen seqüencialment l'evolució històrica de la ciutat 

precedent a les darreres dècades. Aquests gràfics ens ajuden a entendre com s'ha construït 

la ciutat a partir de la trama original de   Carles III. 
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Evolució de l’estructura urbana segons P.Carles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ordenació del Maset. INCASÒL
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6. EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 1991 

 
6.1 EL MODEL URBANÍSTIC 

 

El model de desenvolupament del PGOU es basa en una estructura clara i eficient amb un 

sistema viari i un sistema de parcs lineals (veritables connectors) de llarg a llarg dels 

barrancs que arriben al passeig marítim i al parc de Garbí, trobant així una interrelació i 

continuïtat. La nova estructura urbana aposta per la urbanització del front costaner al sud del 

port, la conservació en avingudes d’una sèrie d’importants vials (entre elles, antigues traces 

de l’oblidada línia ferroviària de la Val de Zafán), la potenciació de la plaça-saló de Carles III 

com espai d’alta centralitat, i la relació mar-muntanya vertebrada per l’avinguda Catalunya 

com a cardus màximus modern, en tangència amb l’Església Nova situada a la cruïlla amb el 

carrer de Sant Isidre. Alhora proposa una folgada programació de sòls residencials per 

permetre acollir sense entrebancs la potencial demanda efectiva que era previsible que es 

pogués produir en els propers anys i la programació dels sectors industrials del Salt i del 

Rajolar per assegurar l’activitat econòmica. Però, sobretot, es propiciava la protecció 

absoluta dels valors naturals i paisatgístics. 

 

Al nord de la conurbació, s’apostava per una actuació qualitativa, tot promovent sòls de 

desenvolupament urbà que configuraven una nova entrada a Sant Carles de la Ràpita. El 

PGOU incorporava a nivell orientatiu el dibuix d’aquest accés donant èmfasi a la funció de 

portal de la ciutat amb una disposició simètrica dels volums edificats i disposant el sistema 

de parcs i jardins de manera que permetés reforçar més netament aquesta voluntat 

d’ordenació. El mateix desenvolupament derivat va millorar després aquesta ordenació, tot 

posant de relleu la continuïtat del sistema d’espais lliures a la Timba. 

 

A sud-ponent, el PGOU proposava un ampli àmbit de Sòl Urbanitzable, amb la programació 

acotada a la part més a tocar a l’eixample existent. La resta de sòls d’aquest àmbit territorial 

es varen classificar com a urbanitzables no programats, part del quals posteriorment es 

varen programar mitjançant modificacions puntuals del mateix PGOU, com es el cas dels 

sectors del Barranc del Suís i del Mas de la Bruna (sectors de Ponent).  

 

L’aposta d’incorporar l’ordenació orientativa es va creure adient de fer-la per tal d’obtenir una 

imatge de futur de la ciutat estructurada, la qual va rebre la consensuació favorable de tots 

els grups polítics del Consistori de Sant Carles i va ser el marc referencial de les futures 

actuacions. Però cal posar de relleu que el Pla General classificava de Sòl Urbanitzable No 
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Programat sòls situats al nord de la zona de rebliment, ara coneguda com a nou port 

esportiu, a l’altre costat de la carretera del Poble Nou, que més endavant varen ser ampliats 

i objecte de la tramitació Pla parcial del Sector del Saliner (avui no executiu) com a 

desenvolupament residencial de suport a l’esmentat port esportiu. 

 

L’altra actuació qualitativa que es plantejava era el de la Vila del Far i la dels àmbits situats a 

ponent de l’avinguda de la Val de Zafán.  

 

L’antiga CN-340 i el carrer de Sant Isidre, així com l’antiga traça de la Val de Zafán 

esdevenien les dues avingudes urbanes travesseres de nord a sud. 

 

La traça de l’avinguda de la Val de Zafán que agafa els noms d’avinguda Codonyol i carrer 

de la Pedrera, vorejava en el seu recorregut un seguit d’equipaments i era la que en el futur 

esdevindria com a l’artèria central de Sant Carles de la Ràpita. Per aquest motiu, es 

propiciava també la seva continuació en el terme municipal d’Alcanar, iniciant-se al nord en 

una plaça a nivell en la cruïlla amb l’antiga traça de la C.N.-340. 

 

En sentit ortogonal a aquestes vies es potenciava l’avinguda de Catalunya i la seva 

perllongació com a eix central de l’ordenació. Aquesta avinguda i una altra situada més al 

nord i coincidint amb el vial d’accés a la zona industrial, donarien suport a l’ordenació 

general, tot creant un tramat que amb altres vies secundàries configurarien els diferents 

sectors urbans o de desenvolupament urbà.  

 

A aquesta trama d’avingudes es superposava una altra trama de parcs lineals reconeixent 

els valors paisatgístics i naturals de les torrenteres, potenciant-los amb el reforç del sistema 

de parcs i jardins de les àrees contigües que calia articular en el futur. Aquesta determinació 

tenia la virtut de propiciar unes millores en les visuals des dels nous habitatges garantint-los-

hi sempre una visual a un espai arbrat, així com la relació amb el viari, però la principal 

qualitat radicava en la continuïtat de la trama verda, connectant tots els indrets i nuclis 

residencials. 

 

Els sòls situats entre l’avinguda de la Val de Zafán i la variant C.N.-340, tenen un pendent 

natural uniforme en el sentit muntanya – línia de costa, d’un 5%. Aquesta condició va dirigir 

l’ordenació orientativa de la proposta que es va plantejar a ambdós costats de la 

perllongació de l’avinguda de Catalunya mitjançant ordenacions de cases en filera, 

separades les seves façanes oposades una distància de 50m. Això permetia que l’edificació 
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situada més aprop de la costa no obstaculitzés  les visuals de la badia a les edificacions 

situades al costat muntanya. Aquesta llei podria esdevenir vàlida per el nou 

desenvolupament urbà d’aquest àmbit ja que s’optimitzaven les visuals. Però aquest tipus 

d’ordenació amb habitatges unifamiliars avui planteja dubtes des les punt de vista de la 

sostenibilitat i un innecessari consum de sòl. Sembla que el model ens ha de portar a 

densitats més elevades com el propi PGOU va plantejar pel sector del PPU1  que es va 

tramitar sota el nom de Pla Parcial Eixample Catalunya, on es preveia la construcció d’un 

IES que actualment ja compta amb un projecte. 

 

La plaça de Carles III es plantejava orientativament com un gran saó central amb un 

possible aparcament i viari soterrat. També es formulava la possibilitat de continuar el 

tractament dels porxos en planta baixa fins l’eix carrer de la Constància – carrer de l’Arsenal 

i els carrers Constància i de Sant Francesc, fins a l’alineació dels carrers situats al Sud i que 

tancaven en la mitja lluna. Però aquesta determinació no es va incloure en un Pla Especial 

que es va promoure posteriorment. 

 

D’altra banda, es va redactar un Pla Especial del port tramitat per la Comissió de Ports de 

Catalunya, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que 

desenvolupa i ordena el port i la seva zona de serveis. En aquest document es tracten les 

diferents zones portuàries i hi ha especial incidència en les àrees de cohesió urbana amb la 

ciutat. 

 

A l’Horta Vella i atesa l’especial estructura de la propietat, es formulava l’ordenació amb una 

parcel·lació adequada a la preexistent de manera que la reparcel·lació fós gairebé 

immediata. Aquesta determinació, però va topar amb la legislació urbanística i va ser 

impossible de materialitzar-la i ara no té massa sentit de mantenir la urbanització global del 

sector i sembla més adequat de concentrar edificabilitat a unes illes situades a continuació 

del sòl urbà consolidat.  

 

El PGOU establia que l’alta accessibilitat al peu de l’autopista europea més important, la 

sortida natural del País Basc i de l’Aragó a partir de l’execució de l’eix viari de l’Ebre, i els 

atractius naturals del delta, eren actius que feia apostar Sant Carles de la Ràpita com una 

important alternativa turística, que havia d’oferir Sòl Urbanitzable per poder atendre 

ordenadament a l’imprevisible contingent de la nova demanda d’habitatges i o allotjaments 

turístics. 
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El PGOU també establia la qualificació de les diferents zones del Sòl No Urbanitzable, 

atesos els següents criteris: 

- Vocació agrològica i característiques edàfiques del subsòl. 

- Valors paisatgístics i naturals 

- Protecció preexistent. 

- Situació geogràfica.  
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6.2 ELS SÒLS CLASSIFICATS DE “SÒL URBÀ”. 

 

El PGOU atorgava el règim de Sòl Urbà seguint la delimitació de les Normes Subsidiàries 

que es substituïen. Ara bé, encara que en determinats indrets aquests sòls no podien tenir 

aquesta classificació, ja sigui per la poca consolidació en edificació, ja sigui pel baix grau 

d’urbanització i/o edificació, es va mantenir el règim de Sòl Urbà amb la delimitació d’Unitats 

d’Actuació per tal de materialitzar les cessions i executar la urbanització necessària en 

proporcions semblants a les que correspondrien al règim de Sòl Urbanitzable. Aquest era el 

cas, entre altres, dels sòls de la Factoria Cros, els quals varen romandre indefinits en les 

Normes Subsidiàries i posteriorment es varen desenvolupar mitjançant el Pla Especial de la 

Vila del Far. 

 

Els canvis de classificació van ser molt puntuals i obeïen a l’adequació en detall de les 

determinacions, que de fet una millor base cartogràfica va permetre establir.  

 

Amb tot, el sòl urbà incloïa els assentaments més antics del municipi i altres sòls sotmesos a 

la tramitació d’instruments de gestió. 

 

Així doncs, una breu descripció del perímetre de l’àmbit seria com segueix: 

 - Línia costanera des de la Casota al terme municipal d’Alcanar, part ponent del 

sector de la vila del Far, inclusió dels sòls de la Factoria Giró, avinguda del Codonyol, 

inclusió de sòls de la UA7, cases d’en Pepo, part consolidada a ambdós costats de 

l’avinguda de Catalunya i extensió fins el peu del turó de Guardiola, inclusió dels sòls de la 

UA9, barranc del Solito, l’avinguda que segueix la traça del ferrocarril de la Val de Zafán fins 

les edificacions més septentrionals situades a ambdós costats del carrer de Sant Josep per 

tancar a la Timba i pels darreres del centre escolar de l’Horta Vella. 
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Quantificació: 

A continuació s’indiquen les diferents zones classificades de Sòl Urbà en el PGOU amb 

indicació de llur superfície en hectàrees i el tant per cent que representa en relació a la 

superfície total del terme municipal. Aquestes dades, però, incloïen la vialitat a no ser que la 

limités un vial general i quan hi havia canvi de zona, aquest canvi es produïa al mig del 

carrer. Aquesta manera de representar era bastant comuna en molts planejaments de 

l’època que tenien el PGM de Barcelona com a referent. 

 

Zona Sup. Has. % terme municipal
(12) Nucli urbà 71,00 1,3937
(13a) Eixample intensitat 1 0,91 0,0178
(13b) Eixample intensitat 2 7,11 0,1395
(14a)

(14b)
(14b1) 0,0031
(14b2) 0,62 0,0128
(14b3) 3,28 0,0643

(15) Ordenació en edificació aïllada 2,12 0,0416
(16)

(16a)
(16b) 18,39 0,3609

(17) Ciutat jardí
     unifamiliar          (17a1)
     plurifamiliar           17b1) 3,55 0,0697

(17b2) 5,99 0,1175
(17b3) 2,44 0,0479
(17b4) 5,21 0,1022

(20) Indústria tallers 2,21 0,0434
TOTAL SÒL URBÀ 133,05 2,6128

Ordenació volumètrica específica. 
Situació consolidada
Ordenació volumètrica específica. 
Nova Ordenació                 

Conservació de l'estructura urbana 
i edificatòria                         

0,16

0,49

6,35

3,22

0,1246

0,0106

0,0632
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6.3 EL SÒL URBANITZABLE. 

 

En el PGOU es fixaven dos grans àmbits de Sòl Urbanitzable. Un situat al nord del Nucli 

Urbà i l’altre al sud, llindant amb el terme municipal d’Alcanar. 

 

L'àmbit situat al nord del Nucli Urbà tenia dos objectius claus, la redefinició de l'accés urbà 

amb una ordenació residencial i la potenciació d’un àmbit d’indústria tallers i aparador. 

Aquest últim, conegut com el sector del Salt, situat entre la variant de la C.N.-340, el barranc 

de Solito, la traça de la VaI de Zafán transformada en avinguda urbana i el camí de Racó 

Calent. El Sector Industrial es proposava gestionar-lo en el segon quadrienni del Programa 

d’Actuació del Pla General i la seva qualificació d'industrial obeïa a les iniciatives i demandes 

que havia rebut a l'Ajuntament en els últims anys, les quals no havien comptat amb una 

oferta de sòls suficients legalment establerta. 

 

Entre el Sector industrial del Salt, situat al nord del barranc de Solito, aquest barranc i la 

traça de la Val de Zafán, es a dir al sud de l'anterior Sector de Planejament (PP5), es 

proposava classificar sòls urbanitzables no programats d’ús residencial, tot fixant 

indicativament les cessions futures per tal d'assegurar la constitució d’un futur parc en el turó 

situat a ponent, així com l’acurat tractament del barranc de Solito i la seva zona immediata. 

Des dels futurs assentaments residencials d'aquest sector, es permetria gaudir d'una 

extraordinària panoràmica ja que es despleguen les visuals cap als arrossars amb les 

diferents seqüències cromàtiques que ens presenten els episodis estacionals amb el reflex 

de l'Encanyissada i la Tancada i la incomparable bellesa de la Badia deis Alfacs. Però 

atenent a la isovisió cal que en el present POUM replantegi aquest sector per tal de 

minimitzar el seu impacte paisatgístic.  

 

D’altra banda, el PGOU proposava la formalització de l’accés estructurador de les portes de 

la ciutat des del nord, com ja s’ha dit, a continuació del carrer Sant Josep. En aquest sentit 

es varen programar en el 1er quadrienni sòls situats entre la delimitació del Sòl Urbà, la 

Timba, i la perllongació del vial que connecta l’antiga CN-340 amb la variant d’aquesta 

carretera.  Es va dibuixar acuradament el traçat del viari, adequat a la topografia existent, 

emfasitzant la simetria de la nova ordenació per tal d’accentuar el caràcter de porta nord de 

la ciutat i es va procedir a situar les dotacions a llevant, és a dir, entre les edificacions i la 

línia de cornisa de la Timba que limita amb l’Horta Vella. D’aquesta manera es podria 

aconseguir un parc urbà amb extraordinàries condicions d’orientació i visuals. Més tard amb 
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el desenvolupament del planejament derivat es varen ajustar i millorar aquestes 

determinacions. 

 

A l’Horta Vella, i atenent a la petició feta pels veïns i propietaris, es proposava classificar els 

sòls com urbanitzables, a desenvolupar mitjançant un Pla Parcial en el segon quadrienni. 

Aquest sector limitava amb els sòls classificats de Sòl Urbà, la plataforma corresponent al 

Sector de la Porta Nord, l’Horta i l’àrea d’equipaments de la Duana. Atès que la propietat 

dels sòls estava molt repartida, i amb parcel·les molt regulars es proposava un esquema 

d’ordenació que facilitava extraordinàriament la transformació podent-se arribar, com s’ha 

dit, a una reparcel·lació gairebé automàtica parcel·la a parcel·la, fixant orientativament la 

posició de les edificacions i els sistemes. 

 

D’aquesta manera es pretenia aconseguir uns parcs lineals que articulessin el port amb el 

sistema de parcs de la Timba, i al mateix temps potenciar la protecció de l’àmbit del canal i 

els equipaments de les antigues Duanes. S’adjuntava un esquema diagramàtic del model 

d’aquest sector. Però, com s’ha dit aquest va ser impossible de materialitzar perquè en 

aplicació de la legislació urbanística cada vegada més complexa era impossible sense una 

reparcel·lació global i molt complicada. 

 

A llevant de la carretera TV-3408 que va del Port de Sant Carles a Amposta i entre aquesta i 

la carretera del Poble Nou, en un sector triangular que es tancaria pel vial que connecta els 

accessos Nord amb el dic de llevant de la zona de rebliment, es va proposar, com també 

s’ha dit, la classificació del Sòl Urbanitzable No Programat sense especificar l’ús dominant. 

Aquest es va definir després d’entrar en vigència el PGOU com a Sector del Saliner amb 

una ampliació del seu àmbit, i en aquest POUM es planteja l’objectiu de replantejar-lo, atesa 

la fragilitat del medi. 
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Quantificació: 

Les superfícies de sòl qualificades de Sòl Urbanitzable Programat del PGOU eren com 

segueix: 

Zona Sup. Has.
(21 a) Desenvolupament residencial

Intensitat 1 11,91
(21 b) Desenvolupament residencial

Intensitat 2 22,49
(21 c) Desenvolupament residencial

Intensitat 3 9,93
(22 a + 22 b) Desenvolupament 

Industrial - Polígon industrial
Indústria aparador 53,98

98,31TOTAL SÒLS URBANITZABLES PROGRAMATS  

 

D’altra banda, la superfície total del Sòl Urbanitzable No Programat era de     139,27 Has. 

 

Així, el total del Sòl Urbanitzable del PGOU era de 237,58 Has. que representa el 4,6637% 

de la superfície total del terme municipal. 

 

Però des de l’entrada en vigència del PGOU, el Sòl Urbanitzable Programat ha augmentat 

considerablement amb les modificacions puntuals dels sectors del Barranc del Suís i del 

Mas de la Bruna que compten amb el planejament derivat aprovat, i amb la programació del 

Sector del Saliner que compta amb la tramitació no acabada del planejament derivat i que 

en el present POUM, com s’ha dit, es proposa el criteri de reconduir. 

 

 

 



AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

117

6.4 EL SÒL NO URBANITZABLE. 

 

Ateses les característiques edàfiques, agrològiques i paisatgístiques del territori del terme 

municipal el Pla General d’Ordenació Urbana establia un tractament diferenciat del Sòl No 

Urbanitzable seguint uns criteris d’ordenació: 

 

a) Els sòls compresos entre la carretera d’Amposta, és a dir, la TV-3408 i l’antic 

traçat de la CN-340, i que no s’havien inclòs en la classificació de Sòl Urbà o 

Urbanitzable es varen qualificar de zona “Agrícola Permanent” (clau 31). 

Corresponen als sòls de l’Horta Vella i la seva perllongació. Ocupen la zona de 

transició entre la garriga situada en la plataforma superior i els bassals deltaics. 

 

b) Pel que fa als sòls situats a llevant de la carretera TV-3408 els sòls propis del 

delta amb conreu genèric d’arrossars es varen qualificar de zona “Agrícola 

Subzona Humida” (clau 31 a). 

 

c) Els sòls No Urbanitzables situats a ponent de l’antiga CN-340 fins a trobar la cota 

125m sobre el nivell del mar, es varen qualificar de “Rústec” (clau 32). Correspon 

als sòls de secà o garriga exempts de regadiu i amb menor riquesa agrològica 

que els anteriors. 

 

d) A partir de la cota 125m, la qual es pot considerar com la cota d’arrencada dels 

contraforts del Montsià, els sòls corresponents a la muntanya, amb nul·les 

possibilitats agrològiques, però en la voluntat d’establir-hi mesures de protecció, 

es varen qualificar de “Rústec Protegit” (clau 33). 

 

e) Els espais declarats Parc Natural en el Decret 322/1986 de la Generalitat de 

Catalunya, com són la partida de Villacoto – Casablanca, l’Encanyissada i la 

Península de la Banya, es varen qualificar de “Parc Natural” (clau 34) recollint en 

la normativa les especificacions de protecció que fixa l’esmentat Decret. Cal 

aclarir que la península de la Banya i l’Encanyissada es varen qualificar de 

sistema portuari i costaner amb el subíndex (34) que correspon a la qualificació 

de Parc Natural. Es va fer així atesa la delimitació de la Zona Marítimo Terrestre i 

la duplicitat de regulació correspon a una fòrmula més restrictiva de protecció. 
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f) Finalment es varen qualificar com “Indústria Aïllada en Sòl No Urbanitzable” tres 

petites indústries-taller amb una delimitació total d’uns 9.000 m2. Aquestes 

indústries podrien seguir la seva activitat i amb possibilitat de transformació 

acotada i regulada en la Normativa del PGOU.  

 

Quantificació: 

Les superfícies del Sòl No Urbanitzable eren com segueix: 

 

Zona Sup. Has. % terme municipal
(31) Agrícola pemanent 117,07 2,2982
(31a) Agrícola subzona humida 881,98 17,3141
(32) Rústec 612,89 12,0311
(33) Rúst protegit 46,82 0,9146
(34) Parc Natural 161,06 3,1710
(35) Indústria aïllada en sòl no urbanitzble 0,09 0,0000

TOTAL 1.819,91    35,7290  
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6.5 EL POTENCIAL D’HABITATGES DEL PGOU. 

 

El PGOU incorporava els següents quadres pel càlcul potencial d’habitants, partint d’aplicar 

4 habitants per habitatge. Així s’obtenia una població total de 39.424 habitants, dels quals 

30.660 corresponien al que el desenvolupament de les Normes Subsidiàries i la 

transformació del Sector Cros potencialment preveien. La resta, és a dir, 8.764 habitants 

corresponen al complement del Pla General.  

 

Ara bé, si apliquem l’estàndard de 2,6 habitants per habitatge, que ve a ser l’estàndard mitjà 

que s’estima actualment en el planejament general, obtenim una població potencial total de 

25.656 habitants. A aquesta quantitat caldria afegir la de (952 + 2.005) habitants nous en el 

desenvolupament dels sectors del Barranc del Suís i del Mas de la Bruna que preveuen 

respectivament 366 i 771 habitatges nous. 

 

ZONES

bruta neta

12 Nucli Urbà 71 43,14 98 4.228 16.912

0,91 0,47 75 35 140

7,11 4,28 75 321 1.284

40 81

75 239

320 1.280
Nova 
Ordenació 

14b1 0,16 4,2 6.720 5.712 57 228

14b2 0,62 1,3 8.060 6.851 68 272

14b3 3,28 0,5 16.400 13.940 139 556

15 2,12 75 159 636

16 a 0,49

75 288

63 916

1.204 4.816

(net)

(unifamiliar) 17a1 0,16 6.360 5.406 54 216

(plurifamiliar) 17b1 3,55 2,38 1,5 35.700 30.345 303 1.212

17b2 5,99 5,18 0,85 44.030 37.426 374 1.496

17b3 2,44 2,13 0,8 17.040 14.484 144 576

17b4 5,21 4,36 0,7 30.520 25.942 259 1.036

TOTAL 7.665 30.660

17

Ciutat jardí

3,22 1,06

6,24

Ordenació en edificació 
aïllada

16
16b 18,39

Conservació 
de l'estructura 
urbana i 
edificatòria 

13
Eixample Intensitat 1- 13a

Eixample Intensitat 2 - 13b

14

Ordenació 
volumètrica 
específica

14a

QUADRE (A)  QUANTIFICACIÓ RESUM DE LES ZONES RESIDENCIALS EN SÒL URBÀ SEGONS PGOU

Superfície Índex 
d'edificabilitat 

m2st/m2sl

Habitatges / 
Ha

Sostre 
edificable

Sostre hab. 
85% o 

específic

Potencial 
habitatges

Potencial 
habitants
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Superfície

Has

21a PP3
Pla Parcial 
accés Nord

11,91 0,7 83.370 70.865 708 2.832 1erQ

11,91 0,7 83.370 70.865 708 2.832

PP1

Pla Parcial 
Partida 
Codonyol 
(Eixample 
Catalunya)

17,68 0,6 106.080 90.168 901 3.604 1erQ

PP2
Pla Parcial 
Aiguassera

4,81 0,6 28.860 24.531 245 980 2onQ

22,49 0,6 134.940 114.699 1.146 4.584

21c PP4
Pla Parcial 
Horta Vella

9,93 0,4 39.720 33.762 337 1.348 2onQ

9,93 0,4 39.720 33.762 337 1.348

258.030 219.326 2.191 8.764

Total 21c

TOTAL SÒL 
URBANITZABE 
PROGRAMAT 
RESIDENCIAL

44,33

Quadrienni

Total 21a

21b

Total 21b

QUADRE (B)  QUANTIFICACIÓ. SÒLS URBANITZABLES PROGRAMATS (RESIDENCIAL)

Qualificació Índex brut 
m2st/m2sl

Sostre 
edificable m2st

Sostre hab. 85% o 
específic

Potencial 
habitatges

Potencial 
habitants
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7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

D’acord amb el programa de participació ciutadana del POUM, aprovat per l’Ajuntament el 1 

de juliol de 2010, en la fase d’avanç del Pla es van dur a terme dues sessions de participació 

ciutadana que van tenir lloc al Centre Cultural “El Maset”. Les sessions van ser temàtiques i 

van tenir lloc de la següent manera: 

 

- 27 de setembre de 2010 a les 18:00h: Diagnosi territorial i diagnosi ambiental. 

- 4 d’octubre de 2010 a les 20:00h. Diagnosi urbanística. 

 

Després, i atesa la poca assistència es varen editar i repartir uns tríptics explicatius i es 

varen tornar a impartir les dues sessions temàtiques els dies 28 de gener i 4 de febrer de 

2011, ambdues en divendres, les quals varen tenir més assistència i participació. 

  

A la primera sessió de setembre de 2010, es varen repartir unes enquestes, donant un 

termini fins el 19 d’octubre per contestar-les. Aquestes enquestes també es varen repartir el 

mes de gener per tal d’ampliar la participació. El resultat de les mateixes és resumeix 

seguidament: 

 
Caracterització dels enquestats: 

En total s’han recollit 57 enquestes, comptabilitzant 25 dones, 26 homes i sis que no han 

respost a aquesta qüestió. Del total d’enquestats, el rang d’edat amb percentatge de 

participació més alt és el compres entre 30 i 44 anys. 

 
 
 

7%

46%
25%

20%

2%

Edat de les persones participants en l'enquesta

18-29

30-44

45-59

60 i més anys

No sap/ no contesta
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a) Entorn natural 
A continuació es mostren els resultats obtinguts a les preguntes relacionades amb l’entorn 
natural: 
 
A1. Com valora globalment l’entorn natural del seu municipi? 

37%

3%

32%

2%

2%

24%

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
Comentaris 
Es necessiten més espais verds 
Tenir un entorn únic 
 
A.2.- Quin creu que és l’estat de conservació dels següents espais naturals ?  

52%

12%

7%

2%

27%

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Bé Malament Molt bé Molt Malament Regular

 

32%

11%

7%3%4%

43%

Senders, camins rurals

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
Comentaris 
Cal senyalitzar millor i més zones d'esbarjo 
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36%

11%

9%
3%

2%

39%

Platges i zones costaneres

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 

54%

3%

11%

2%

4%

26%

Les zones de muntanya (la Foradada, Mataredona, etc...)

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
 
A.3- Creu que es pot accedir fàcilment a l’entorn n atural del municipi 
 

65%5%

9%

2%

19%

Bé Malament Molt bé No sap/ no contesta Regular
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A.4.- Creu que es pot accedir fàcilment a les platg es i la zona costanera del municipi?  
 

54%

7%

26%

2%
11%

Bé Malament Molt bé Molt Malament Regular

 
 
A.5.- Quin CREU vostè que és l’espai natural amb mé s valor del municipi i que el 
POUM hauria de preservar especialment? 
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b) Entorn urbà 
B.1.- Pel que fa als equipaments públics del munici pi, creu que caldria preveure’n 
més, a part dels existents? 

4%

96%

No si

 
De quin tipus? 
 

35%

20%

17%

14%

14%

Culturals Escolars Gent jove Esportius Per la Gent Gran

 
 
Comentaris 
Calen zones Wi-fi 
Auditori 
 
B.2.- Com valora la facilitat d’accés a l’habitatge ? 
 
 
 

16%

30%

3%

33%

7%
11%

Compra

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
Comentaris 
Difícil aconseguir crèdits 
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9%

23%

7%

17%
9%

35%

Lloguer

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
Comentaris 
Borsa d'habitatge compartit 
 

10%

25%

32%

17%

16%

Protecció oficial

Bé Malament Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
B.3.- Com valora els següents aspectes relacionats amb les zones verdes, parcs i 
jardins del nucli urbà?  
 

33%

9%

16%

18%

3%

21%

Qualitat de conservació

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular
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33%

11%

16%

21%

19%

Quantitat de places, parcs i jardins existents

Bé Malament Molt bé Molt Malament Regular

 
 
Comentaris 
Només n’hi ha una al Parc de Garbí i vila del Far 
Manquen algunes zones verdes 
Manquen arbres als carrers i places 
 
B.4.- Com valora el desenvolupament urbanístic del municipi en els darrers anys?  
 

7%

21%

5%

34%

7%

26%

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
Comentaris 
S'han de deixar espais verds i no només pisos 
Ha comportat una gran pèrdua del valor afegit del municipi 
M'agrada que contempli zones verdes 
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B.5- Pel que fa al futur del municipi, quina CREU q ue hauria de ser l’estratègia 
prioritària a seguir? 
 

14%

23%

63%

Creació de noves i extenses 

zones urbanes

Creixement moderat

Millorar i consolidar el nucli 

existent (sense creixement 

en extensió)

 
B.6-Pel que fa al model de ciutat, quin model PREFE REIX?  
 

32%

66%

2%

Habitatges unifamiliars i xalets 

amb jardí privat

Edificis plurifamiliars d’altura 

moderada combinats amb serveis 

i comerços, parcs i passejos

Habitatges unifamiliars i xalets 

amb jardí privat2

 
 
B.7.- Com CREU que el POUM hauria de redissenyar al guns sectors perifèrics? 
 

9%

18%

24%
4%

45%

Altres

Eixample residencial

Gran zona d’espais verds i 

equipaments

No sap/ no contesta

 
Comentaris 
Protegir-los a fi d'evitar el creixement excessiu 
Protegint-los 
Rehabilitació del casc antic 
Gran zona d'espais verds amb arbrat dens i més equipaments d'esbarjo 
B.8.- Creu que s’hauria d’homogeneïtzar l’altura de ls edificis? 
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14%

86%

no si

 
 

 

 

 

c) Mobilitat: 
 

C.1.- Disponibilitat d’aparcament 
 

17%

23%

21%

2%

35%

2%

Bé Malament Molt Malament

No sap/ no contesta Regular Molt bé
 

 
C.2.- Accessibilitat a l’espai públic per a discapa citats, gent gran, cotxes de nadons, 
etc. 
 

16%

26%

7%
17%

9%

25%

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular
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C.3.- Possibilitat de moure’s amb bicicleta 
 

19%

18%

26%

2%

35%

Bé Malament Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
Comentari 
Millorar carril bici a les rodalies,  a les poblacions i al Delta 
Carril bici urbà 
Manca carril bici i zones peatonals 
Manca carril bici 
Les vies de bici urbanes noves de l'Avinguda Esports no serveixen perquè són discontinues 
 
C.4.- Servei de transport públic 
 

12%

23%

37%

7%

21%

Bé Malament Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
 
Comentaris 
Poques parades 
Manca una parada al centre 
Més cèntric 
No seria rendible 
Arribada del tren 
Falta que arribi el tren 
Inexistent 
S'ha d'anar al camp de futbol perquè l'autobús no pot arribar a la parada 
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C.5.- Grau de pacificació del trànsit urbà 
 

25%

35%

7%

14%

17%

2%

Bé Malament Molt bé Molt Malament Regular No sap/ no contesta

 
Comentaris 
Més vies externes del centre 
Pla de mobilitat existent nefast 
Massa estacionament en doble fila 
El centre hauria de ser més peatonal 
 
C.6.- Quin mitjà de transport  UTILITZA generalment quan es mou pel municipi?   
 

42%

53%

2%

3%

A peu Cotxe No sap/ no contesta Moto

 
 
C.7.- Quina de les següents estratègies, pel que fa  a la mobilitat  interna, CREU que 
hauria de prioritzar el POUM? 

44%

47%

2%

7%
Potenciar els desplaçaments a peu i bicicleta 

dintre del nucli urbà i limitar l’accés en vehicle 

privat a determinades zones 

Regular o limitar l’aparcament dintre del nucli 

urbà i crear zones d’aparcament dissuasori als 

accessos

No sap/ no contesta

Prioritzar els desplaçaments en vehicle privat 

dintre del nucli
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C.8.- CREU que són suficients els espais per a vian ants del municipi? 
 

39%

28%

26%

7%

No, no són suficients. Hi ha una mancança 

d’espais per a vianants al municipi

Sí, són suficients i estan ben equipats 

(bancs, papereres, accessos, paviment..)

Sí, són suficients però caldria millorar-los.

Si, són suficients però caldria millorar-los

 
A la resposta “si són suficients però caldria millo rar-los“ s’afegia la pregunta “Com?” 
a la que es va respondre de la següent manera: 
Més zones peatonals 
Arranjament de voreres 
Ocupar-se de la conservació 
Més il·luminació i papereres 
Delimitació Plaça Carles III i C. Goria 
Condicionar les amplades de les voreres 
Suprimir barreres arquitectòniques 
Augmentant-los 
Més bancs i papereres 
Minimitzar l'accés de cotxes 
Més manteniment 
 
 
d) Activitats 
 

D.1.- Disponibilitat d’oferta de comerços i serveis  
 

51%

2%

2%

10%

2%

33%

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
Comentaris 
Més regularitzada 
Recepcionistes centre de salut 
Més botigues de roba... 
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D.2.-Disponibilitat de sòl per a activitats industr ials al municipi 
 

51%

2%

2%

10%

2%

33%

Bé Malament Molt bé Molt Malament No sap/ no contesta Regular

 
Comentaris: 
Desenvolupar el P.I. El Salt 
S'ha d'aprofitar el que hi ha 
Aprofitar el que hi ha 
 
D.3.- Qualitat de l’oferta turística 
 

49%

7%

12%
2%

30%

Bé Malament Molt bé Molt Malament Regular

 
 
D.4.- Conservació i promoció dels elements d’interè s turístic (patrimoni, platges, 
espais naturals, ...) 
 

39%

3%
5%

2%

51%

Bé Malament Molt bé Molt Malament Regular
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Comentaris 
Inversió en conservació del patrimoni 
Idioma 
L’església nova no queda molt bé el seu acabat modern, plantar arbres als carrers i  
recuperar la vegetació de platges 
Finalització de les obres de l’església nova 
Reconsiderar el canal navegable fins Amposta 
 
D.5.- Qualitat de l’oferta turística complementaria  (restaurants, activitats culturals i 
d’oci, museus...) 
 

28%

3%

7%

2%

60%

Bé Malament Molt bé No sap/ no contesta Regular

 
 
Comentaris 
Falten hotels 
Idioma 
Manquen museus 
 
 
D.6.-Quin tipus de turisme CREU que s’ha de potenci ar al municipi?  
 

38%

22%

19%

17%
4%

de Natura Cultural Platges Rural Altres

 
 
Comentaris: 
Potenciar tot l'entorn natural que tenim i que dóna opció a la pràctica de molts tipus d'esports 
de mar, i muntanya. 
Tenim massa turisme del Mercadona 
Perquè tenim el Delta de l'Ebre aquí al costat 
És bo per tots en quan a ingressos i promocions 
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El turisme que tenim no és d qualitat  
S'ha d'apostar pel turisme de qualitat 
Més poder econòmic 
S'ha d'aprofitar l'entorn 
Tradición del pueblo y tradición familiar 
El turisme de platja és només d'estiu 
L’ajuntament hauria d'organitzar visites guiades per conèixer l'entorn i la vida del poble 
Per donar un turisme tranquil i de qualitat en un entorn sà 
Perquè és un turisme integrador, respectable tant socialment com del territori. Deixa 
beneficis sense envair el territori i les costums 
Perquè tenim valors a nivell cultural (església nova, alameda, etc.) i valors naturals (Delta, 
Serra del Montsià) 
Per tenir tot el necessari 
 
D.7.- Quin tipus d’activitat econòmica CREU que s’h a de potenciar al municipi?  
 

40%

20%

24%

16%

Industrial Serveis Turisme Comerç

 
 
D.8. Pel que fa a la localització i integració de d eterminades activitats econòmiques en 
la trama urbana (tallers, magatzems, bars, restaura nts, locals musicals i 
discoteques,...), 
 

35%

63%

2%

Considero que les que 

generen molèsties (per 

soroll, olors, fum...) s’haurien 

de situar fora de la vila.

En general, caldria mantenir-

les dintre de la vila, però 

aplicant mesures correctores 

per evitar les molèsties que 

generen.

En general crec que no 

generen cap tipus de 

molèstia (soroll, fums..).
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D.9.- Quina de les següents frases CREU que s’ajust a més a la seva opinió pel que fa 
a l’estratègia que hauria de seguir el POUM quant a l sòl industrial? 
 

35%

24%

39%

2%

Ampliar els polígons industrials 

per tal que puguin atreure 

activitats que requereixen grans 

superfícies. 

Creixement moderat del sòl 

industrial, ajustat a les 

dimensions del municipi i per a 

indústria petita i tallers.

Adequació i consolidació de les 

zones industrials actuals.

No sap/ no contesta
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8. CRITERIS I OBJECTIUS GENERALS DEL NOU PLA D’ORDE NACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL. 

 
Es proposa plantejar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Carles de la Ràpita 

amb un model de desenvolupament sostenible, funcionalment integrat i  ambientalment 
eficient  i un bon establiment urbà per tal d’aconseguir una millora de la qualitat de vida dels 

seus habitants, tot harmonitzant i compatibilitzant usos i activitats, i posar de relleu els valors 

històrics, arquitectònics, naturals i paisatgístics que té el municipi i li permeten reforçar la 

seva identitat. 

  

Atesa l’escassetat del territori apte per urbanitzar, en el nou Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal cal apostar per una forma de  creixement més compacte amb densitats 

moderades, evitant el consum extensiu de sòl i potenciant l’activitat econòmica i una oferta 

turística de qualitat. 

 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya proposa un desenvolupament sostenible que en el seu 

article tercer el defineix com a principi de tota actuació urbanística com segueix: 

 

“El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 

el medi ambient i 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...” 

 

Aquest principi de sostenibilitat ha de primar en les determinacions que es prenguin respecte 

a l’actual planejament de Sant Carles de la Ràpita, tant del general com del derivat, i en 

aquest sentit cal apostar per un planejament respectuós amb els valors paisatgístics i 

naturals, tot tenint en compte els Criteris de l’Agenda 21 local. Amb això, d’aquí se’n 
desprenen uns principis generals per a un desenvolupament urbanís tic sostenible  que 

per al POUM de Sant Carles de la Ràpita es consideren els següents: 
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Compactació i optimització del sòl urbà existent. 
 

- És important que les noves àrees de creixement urbà vagin en detriment de 

l’expansió urbana de forma extensiva i afavoreixi un creixement urbà agrupat, és a 

dir, es tracta de propiciar un entorn urbà compacte amb diversitat tipològica i d’usos. 

 

- És important potenciar la renovació i rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes i la 

dotació d’equipaments en el sòl urbà consolidat. 

 

- Cal adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, 

permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i diversitat més 

grans en les relacions socials i econòmiques. 

 

 

Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població. 
 

- La previsió de nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la millora 

dels equipaments i espais públics han de garantir assolir el llindar de qualitat de vida 

i fomentar la cohesió social enfront del risc de segregació social, davant la separació 

dels ciutadans sobre el territori en funció de la seva capacitat d’accés a l’habitatge o 

davant els perills de la formació de guetos. 

 

- Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i la mixticitat dels usos del sòl. Potenciar, 

sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl residencial, activitats 

econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels 

ciutadans als serveis bàsics de la ciutat. 

 

 
Fomentar l’estalvi i l’ús eficient dels recursos na turals. 
 

- Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients d’urbanització (xarxes 

separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i infraestructures, 

dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, l’enllumenat públic amb sistemes d’estalvi 

energètic o la utilització de sistemes ecològicament sostenibles). 

 

- De manera complementària caldria disposar dels instruments normatius per tal 

d’afavorir la construcció sostenible, així com l’ús d’energies alternatives, la 

minimització de l’impacte sobre el cicle dels materials, sistemes passius,..., pels 

habitatges, tant de nova promoció com en la remodelació dels existents. 
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Conservar la biodiversitat territorial i els altres  elements d’interès natural, i conservar 
i millorar la connectivitat ecològica. 
 

- Establir una xarxa d’espais d’interès natural, físicament contínua i connectada amb 

les xarxes territorials exteriors – que garanteixi la connectivitat ecològica- i amb els 

d’espais lliures urbans. 

 

- Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, 

escassos o altres d’interès general, i per hàbitats d’espècies amenaçades. 
 

- Preservar i millorar l’estat ecològic i la funció de corredors ecològics en sentit terra-

mar, principalment els barrancs i torrents del municipi i la zona entre els PEIN del 

Delta de l’Ebre i de la Serra del Montsià al nord del municipi. 
 

- Preservar les zones d’interès ambiental i patrimonial del municipi, especialment: la 

zona d’interès geològic, les oliveres singulars i monumentals i les construccions de 

pedra seca. 

 

 
Prevenció de riscos naturals i tecnològics 
 

- Considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl (zones inundables, 

inestables, amb risc d’incendi,...) i regular de forma acurada la implantació d’activitats 

de risc. 

 

- Considerar els efectes previsibles del canvi climàtic en relació a l’ordenació del front 

litoral del municipi. 
 

- Estudiar l’adequació al Pla d’Espais Fluvials (PEF). 

 
 
Reducció i valorització dels residus. 
 

- Continuar en el foment de la reutilització i reducció de l’abocament de residus 

mitjançant la promoció de la deixalleria i els sistemes de recollida selectiva. 

Contemplar les millors alternatives de contenidorització selectiva (àrees de vorera i 

àrees d’aportació) considerant el soterrament de contenidors i la informatització de la 

recollida. 

 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

140

Prevenció i correcció de totes les formes de contam inació. 
 

- Establir, o proposar, normatives encaminades a reduir la contaminació –de les 

aigües, l’atmosfera o el sòl-  produïda per les activitats, siguin industrials i del sector 

terciari (incloses la contaminació llumínica, acústica i electromagnètica), com també i 

especialment de les activitats ramaderes. 

 

 

Preservar la qualitat del paisatge 
 

- Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització 

racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels 

ecosistemes. (principi establert a la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge.) 

 

- Manteniment de la qualitat del fons escènic del municipi, especialment preservant els 

referents visuals i identitaris de la Serra del Montsià i la plana del Delta i evitar la 

incorporació d’elements estranys o aliens i regulant adequadament a cada indret les 

alçades dels edificis d’acord amb el model urbanístic del POUM 
 

- Conservar i potenciar el 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 
 

 

Segons aquests criteris i en base a les anàlisis que aquest equip ha pogut realitzar 

s’estableixen els següents criteris generals per a la redacció del POUM de San t Carles 
de la Ràpita : 

 

Planejaments relacionats i context territorial 
 

- Incorporar les determinacions dels Plans Directors i del planejament supramunicipal 

que afecten al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, tals com: el Pla Director 

Urbanístic del Sistema Costaner, la Xarxa Natura 2000, les revisions del PEIN i el 

que preveu el Pla territorial de les Terres de l’Ebre. 

 

- Establir una estreta relació amb el planejament dels municipis veïns. 
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Desenvolupament urbanístic 

 

- Cal establir una millora de l’espai públic i de l’accessibilitat en el casc antic, eliminant 

barreres arquitectòniques, crear àrees d’aparcament ben localitzades i trobar pautes 

de creixement ordenat, redefinir els seus límits i transicions, i posar en valor els 

elements naturals i elements arquitectònics, tot controlant el paisatge urbà a partir 

d’una millora en la normativa urbanística i les seves ordenances estètiques, amb 

especial atenció als materials, colors a emprar i els elements a conservar. 

 

- Redactar un cos ordenancista i normatiu precís i clar adequat a cada lloc. 

 

- Crear nous espais escolars i d’altres equipaments i parcs per tal de donar resposta 

activa a les demandes efectives i potencials del POUM.  

 

- Preveure un desenvolupament del municipi on hi tingui cabuda la més àmplia 

diversitat d’activitats per tal d’ajudar a evitar la mobilitat obligada i potenciar el 

manteniment d’activitat tot l’any. 

 

- Fixar un estàndard de superfície mínima per habitatge adequada a la demanda 

efectiva i corregir altres disfuncions en els paràmetres normatius reguladors de 

determinades zones. 

 

- Potenciar una bona política social de sòl i habitatge. 

 

- Regular adientment les activitats d’acord amb la compatibilitat amb el seu entorn. 

 

- Potenciar actuacions significatives i exemplars en punts clau, tant des del punt de 

vista de l’arquitectura com de l’urbanisme per tal que contribueixin a regenerar 

qualitativament els teixits que els envolta. 

 

- Fomentar el turisme esportiu, cultural i natural, tot aprofitant la situació estratègica del 

municipi, amb una alta accessibilitat i amb grans valors paisatgístics i naturals.  

 

- Continuar amb el desenvolupament urbanístic dels sectors aprovats de l’Eixample 

Catalunya, Barranc del Suís, Mas de la Bruna i Porta Nord, així com amb el 

creixement de l’Eixample Catalunya fins la variant de la N-340 que està en estudi el 

seu desdoblament a quatre carrils, tot preveient un accés a diferent nivell en la porta 

ponent de la conurbació, coincidint amb la prolongació de l’avinguda de Catalunya. 

 

- D’altra banda, es considera que el creixement ha de ser similar al  del sector de 

l’Eixample Catalunya, tot permetent una diversitat tipològica. 
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- També es considera necessari replantejar el sector del Saliner i es podria traspassar 

part de l’edificabilitat residencial a ponent de la Porta Nord, en sòls pendents de 

planejament i que ara tenen el règim de sòl urbanitzable no delimitat. D’aquesta 

manera s’aconseguiria el model de desenvolupament més compacte i es podria 

alliberar edificabilitat en els terrenys situats a la plana deltaica, deixant-hi però els 

imprescindibles i complementaris al port esportiu com ara establiments hotelers i 

turístics integrats. També es podria fomentar un àmbit d’esports a l’aire lliure. 

 

- Pel que fa l’Horta Vella, atesa la seva especial característica territorial, caldrà donar-

hi un adequat tractament en el seu desenvolupament urbanístic. 

 

- Potenciar el desenvolupament del sector industrial del Salt i l’ampliació del Rajolar 

cap a l’eix de l’Ebre. 

 

- Addicionalment, seria interessant que en un futur l’activitat hotelera impulsés el 

desenvolupament de congressos: l’entorn privilegiat i les condicions d’una oferta més 

extensa i qualificada permetria compensar fins a cert punt l’estacionalitat de l’activitat 

turística, i allargar els períodes d’explotació amb activitats d’alt valor afegit. 

 

- Els riscos naturals (en especial els geològics i el d’inundabilitat) hauran de ser 

considerats en la ordenació espacial del terme.  

 
 
Patrimoni Cultural i arquitectònic 
 

- Confegir un bon catàleg d’edificis, elements arquitectònics i altres construccions, per 

tal d’establir la seva protecció com a béns culturals, tant del medi urbà com del rural. 

També cal crear un bon catàleg de masies rurals i fomentar la seva potencialitat 

turística. 

 
 
Paisatge Urbà i desenvolupament 

 

- Establir una normativa adequada a les illes del casc urbà, tot proposant altures 

homogènies per a les illes. 

 

- Adoptar criteris normatius per a un adequat tractament de la façana marítima (tipus 

d’arbrat, mobiliari urbà, condicions estètiques de terrasses...) 

 

- Fixar una normativa proteccionista al barri de pescadors per tal d’evitar la desaparició 

de la seva tipologia edificatòria. 
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- Normativa reguladora de tanques, tant de separació a veïns com la confronti amb la 

via pública, prohibint en els nous projectes els aparells d’aire condicionat i altres 

instal·lacions en façana que es puguin veure des de la via pública. 

 

- Establir una bona actuació de l’espai urbà de primera línia amb una millora del 

passeig marítim, el qual s’hauria d’ampliar en aquells punts que ho requereixi, fent 

molts trams exclusius per a vianants i bicicletes, tot procurant donar continuïtat al seu 

recorregut.  Aquest tractament s’hauria de fer extensiu en aquells trams del front 

costaner del municipi que sigui possible i que no afectin al medi natural. A més, es 

podria transformar part de la vialitat rodada en espais exclusius pels vianants i carril 

bici. 

 

- Controlar i limitar el creixement, sobretot en els indrets amb valors paisatgístics, 

forestals, ecològics i naturals i preveure actuacions significatives que impulsin una 

renovació urbana qualitativa. 

 

- Potenciar les funcions bioestructurals dels espais oberts. 

 

- Potenciar una nova implantació hotelera d’alta qualitat integrada en el paisatge. 
 
 
Ús dels recursos 

 

- Utilització racional dels recursos, abastament i depuració de les aigües, les 

comunicacions, el tractament de residus i l’energia. Estudi dels recursos existents i la 

seva capacitat amb incorporació de mesures d’ecoeficiència i de generació a partir 

d’energies renovables en l’edificació preservant però el paisatge urbà dels pobles. 

 

-  Potenciar la doble xarxa d’aigua, amb l’aprofitament per al reg de les aigües 

procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals a partir d’un tractament 

terciari. 

 

- Potenciar les energies renovables i altres criteris de sostenibilitat. 
 
 
Sòl no urbanitzable 
 

- En qualsevol cas, el paisatge haurà de ser una valoració més de l’ordenació 

urbanística del SNU, tot garantint la preservació d’aquells paratges de major valor, 

així com donant directrius per a la seva potenciació com a actiu del municipi. 
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- Protegir específicament totes aquelles àrees que poden actuar com a corredors 

biològics a partir d’un adequat estudi medi-ambiental. Caldrà revisar la qualificació 

del sòl no urbanitzable (SNU) per tal que aquesta reculli una delimitació del mateix en 

base a elements relacionats amb la seva funcionalitat ecològica (definint les àrees de 

connectivitat entre la línia de costa i l’interior), al patrimoni natural i al paisatge. 

 

- Protegir totes aquelles zones del municipi que tinguin les condicions de possible 

ampliació de les àrees PEIN per tal de potenciar i preservar la seva matriu territorial i 

el seu patrimoni natural. 

 

- Fomentar els itineraris d’interès paisatgístic al terme municipal. 

 

- Fomentar el turisme rural i garantir que la major protecció del sòl no urbanitzable vagi 

acompanyada necessàriament d’estratègies per a la seva dinamització i per al seu 

aprofitament com a actiu econòmic del municipi. 

 

- Prohibir expressament les activitats extractives, excepte les legalitzades que estan en 

funcionament.  

 

Accessibilitat i infraestructures 
 

- Coordinar les infraestructures actuals i les previstes i tenir-les molt en compte en el 

nou planejament urbanístic. 

 

- Optimitzar la relació entre la xarxa viària i el sistema de transport públic. 

 

- Plantejar una reflexió sobre mobilitat sostenible i estratègies i propostes d’actuació, 

tant pel que fa a la circulació de vianants, ciclistes i del transport públic, com del 

vehicle privat. Tractar també adequadament la localització d’aparcaments. 

 

-    Atorgar una bona accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques als espais i edificis 

públics. 
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D’altra banda, d’acord al Pla territorial de les Terres de l’Ebre, es completen els criteris amb 

el que segueix: 

 

- Creixement potencial. 

 

- Millora de la relació port-ciutat. 

 

-  Nou tren-tramvia connectat amb la nova infraestructura entre l’estació de l’Aldea – 

Amposta – Tortosa i Amposta. 

 

-  Incorporació d’un nou traçat de línia convencional tot aprofitant el corredor proposat 

per a la continuació del desdoblament de la carretera N-340 des de Sant Carles de la 

Ràpita fins el port de la Martinenca en el terme municipal d’Alcanar. Aprofitant 

aquesta avinentesa, tot i que la línia prioritàriament està pensada per a mercaderies, 

es podria considerar per a un trànsit més intens ja que aquesta línia també tindria 

estació a Amposta i es justificaria l’establiment d’una futura estació intermodal amb 

un park & ride en una situació coincident amb la prolongació de l’avinguda Catalunya, 

a ponent de la intersecció amb l’Eix de l’Ebre. 

 

Finalment, complementant als anteriors i d’acord amb els principis del desenvolupament 

urbanístic sostenible i amb la diagnosi ambiental duta a terme es plantegen un seguit 
d’objectius ambientals  de caràcter específic sorgits del procés d’avaluació ambiental 

estratègica i amb els quals el POUM haurà de ser coherent: 

 
 
Espais naturals i d’interès ambiental 
 

- Preservar les zones d’interès ambiental i patrimonial del municipi. 

 

- Garantir la connectivitat ecològica entre els espais naturals del municipi. 

 

- Regular les espècies de jardineria per evitar l’ús d’espècies invasores, concretament a 

la primera línia de costa. 
 
 
Paisatge 
 

- Preveure criteris per la integració paisatgística i la regulació de la tipologia i l’estètica 

de: 

• les urbanitzacions aïllades, 

• les zones industrials (Sectors del Rajolar i del Salt) 
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• les infraestructures auxiliars (subestacions, línies d’alta tensió..) 

• les activitats en sòl no urbanitzable. 

 

- Manteniment de la qualitat del fons escènic del municipi preservant els referents 

visuals i identitaris, evitant la incorporació d’elements estranys o aliens i regulant 

adequadament a cada indret les altures dels edificis d’acord amb el model urbanístic 

del POUM. Evitar les mitgeres vistes i, en tot cas, imposar el tractament de façana. 

 

- Minimitzar la urbanització extensiva, tot garantint el creixement d’un model més 

compacte amb diversitat tipològica, especialment en els nous sectors de creixement, 

completar i consolidar la trama urbana. 

 

- Replantejar els sòls urbanitzables localitzats en ubicacions compromeses o en els que 

s’han detectat aspectes ambientalment rellevants que desaconsellin el seu 

desenvolupament. 

 

 

Riscos ambientals i prevenció de la contaminació 
 

- Preveure els criteris i els instruments necessaris per garantir una gestió forestal que 

minimitzi el risc d’incendi forestal. 

 

- Prevenir el risc d’incendi forestal a partir de l’establiment de les franges d’autoprotecció 

d’incendis al voltant de les urbanitzacions aïllades en àrees forestals. 

 

- Preservar o millorar l’estat ecològic i la funció de corredors ecològics pels barrancs i 

torrents del municipi, amb especial cura a la integració d’aquells que quedin integrats 

en la trama urbana. 

 

- Estudiar l’adequació al Pla d’Espais Fluvials (PEF). 

 

- Ordenar la xarxa de camins en el sòl no urbanitzable per millorar la connectivitat social 

i l’accessibilitat per la protecció dels incendis. 

 

- Tenir en compte els possibles riscos associats al transport de mercaderies perilloses. 

 

- Considerar els efectes previsibles del canvi climàtic en relació a l’ordenació del front 

litoral del municipi. 
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Mobilitat 
 
- Implementar les mesures per a afavorir un canvi modal en els sistemes de 

desplaçaments previstos en el Pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre. 

 

- Preveure mesures de pacificació del trànsit en les noves actuacions i redisseny de la 

vialitat existent. 

 

- Garantir una bona accessibilitat i connexió amb la resta de transport públic i preveure 

una estació d’autobusos. 

 

- Millorar l’accés per vianants i l’oferta de transport públic pels polígons i les zones 

industrials del municipi. 

 

- Redefinir la xarxa de carril bici que vertebri el territori. 

 

- Preveure l’aparcament de vehicles pesants i evitar l’estacionament de vehicles amb 

matèries perilloses en l’assentament urbà. 

 

 

 

Aquests criteris i objectius es complementen amb els objectius ambientals del POUM que 

figuren en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). 
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9. LLISTAT DE PLÀNOLS  

 I.1.   EMMARCAMENT TERRITORIAL.      E:1/50.000 
 I.2.   ORTOFOTOMAPA .       E:1/25.000 
 I.3.   TERRES I AIGÜES.        E:1/25.000 
 I.4.   LES ÀREES AMB PENDENTS INFERIORS AL 20%.   E:1/25.000 
 I.5.   PLÀNOL GEOLÒGIC.        E:1/25.000 
 I.6.   CAMINS I VIES PRINCIPALS.       E:1/25.000 
 I.7.   ETAPES DEL CREIXEMENT URBÀ.      E:1/10.000 
 I.8.   FORMES DEL CREIXEMENT URBÀ.      E:  1/5.000 
 I.9.   ALTURES DE L’EDIFICACIÓ.       E:  1/5.000 
 I.10. DETALL DEL PARCEL·LARI.       E:1/10.000 
 I.11. LES MASSES BOSCOSES.       E:1/25.000 
 I.12. ACTIVITAT ECONÒMICA.       E:1/  5.000 
 I.13. INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC.  
         INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.    E:1/10.000 
 I.14. REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 
 I.15. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS. 

I.15.1. XARXA GENERAL D’ ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.  E:1/10.000 
I.15.2. XARXA DE CLAVEGUERAM.     E:1/10.000 
I.15.3. XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA. E:1/10.000 
I.15.4. XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL I  
          TELECOMUNICACIONS.       E:1/10.000 

 I.16. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL.      E:1/10.000 
 I.17. EL PLA GENERAL DE 1991. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL 
         URBÀ I URBANITZABLE.       E:  1/5.000 
 I.18. EL PLA GENERAL VIGENT. ESTRUCTURA GENERAL I 
         ORGÀNICA DEL TERRITORI. (amb actualització del règim del sòl) E:1/10.000 
 I.19. AFECTACIÓ PEL PLANEJAMENT SUPERIOR.    E:1/25.000 
 I.20. ESPAIS NATURALS PROTEGITS.      E:1/25.000 
 I.21. HÀBITATS I HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI.    E:1/25.000 
 I.22. CICLE DE L’AIGUA I RISC D’INUNDACIÓ.     E:1/25.000 
 I.23. ESPAIS NATURALS D’INTERÈS.      E:1/25.000 
 I.24. MAPA DE COBERTES DEL SÒL.      E:1/25.000 
 I.25. ORIENTACIONS DEL TERRENY.                  E:1/25.000 
 I.26. VISIBILITAT GENERAL DEL TERRITORI.      E:1/25.000 
 I.27. RISCOS AMBIENTALS I TECNOLÒGICS.     E:1/25.000 
 O.1. ESQUEMA DIAGRAMÀTIC DELS CRITERIS D’ORDENACIÓ.  E:1/20.000 
 
 
 
 

Sant Carles de la Ràpita, 14 de març de 2011. 
 

Signat: Estanislau Roca Blanch 
                Dr. Arquitecte 
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