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PART I. DIAGNOSI
1. Descripció del Delta de l’Ebre
1.1. Context territorial: medi físic
El riu Ebre conforma, en el seu tram final, el segon delta en extensió de la Mediterrània occidental,
amb una superfície emergida al voltant dels 320 km2 (vegeu Taula 1) i unes cotes molt pròximes al
nivell del mar. A grans trets el Delta de l’Ebre presenta una forma triangular, amb una línia de costa
suau, poc rugosa, composta de sorra fina, i una xarxa de drenatge definida per un únic curs principal.
Des d’un punt de vista sedimentològic el Delta de l’Ebre es considera un delta dominat per l’onatge,
en què la forma del front deltaic està condicionada majoritàriament per l’activitat de les ones, en
comparació a altres agents moduladors com poden ser l’aportament de sediment groller o les
marees. La seva singularitat geològica i geomorfològica, i la diversitat de processos dinàmics que
presenta, el converteixen en un lloc únic; és la segona zona humida més important de la
Mediterrània occidental i l’ambient natural de major rellevància de la costa catalana.
Element geomorfològic
Delta
Fletxes litorals
Badies
Estuari

Platges

Sistemes dunars

Llacunes

Nom
Delta de l’Ebre
Punta del Fangar
Punta de la Banya
El Fangar
Els Alfacs
Desembocadura
Arenal
Fangar
Goleró
Marquesa
Bassa de l’Arena
Riumar
Sant Antoni
Buda
Alfacada
Serrallo
Platjola
Eucaliptus
Aluet
Trabucador
Platja del Fangar
Platja de la Marquesa
Platja de la Bassa de l’Arena
Platja del Trabucador
Altres
Les Olles
Canal Vell
Garxal
Calaixos de Buda
Alfacada

Longitud / Perímetre
(km)
58,42
13,8
41,74
31,73
59,89
16,27
1,98
7,39
1,13
1,77
3,1
3,45
1,93
4,66
2,77
1,81
1,31
2,68
1,95
20,39

2,4
8,68
6,04
12,13
3,94

Superfície (Ha)
29.753,24
489,9
2.664,69
2.430,31
6.994,93
400,67
4,18
480,06
0,62
12,67
14,5
59,75
14,97
107,16
55,8
72,65
56,65
77,42
29,94
561,01
77,71
8,34
7,82
336
204,47
27,8
245,46
205,72
507,09
65,86
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Longitud / Perímetre
Superfície (Ha)
(km)
Platjola
5
50,14
Tancada
9,11
238,8
Encanyissada
22,68
782,4
Taula 1. Elements geomorfològics i estructurals. Font: OCCC. Estudi de base n1. Delta de l’Ebre (2008)
Element geomorfològic

Nom

Al llarg de la història, el Delta ha sofert canvis geomorfològics molt significatius. A partir de l’anàlisi
de documentació historiogràfica s’han proposat diferents interpretacions de l’evolució del delta al
transcurs dels darrers mil·lennis (p.e. Canicio & Ibáñez, 1999). Existeixen nombroses evidències
geològiques, radiomètriques, paleontològiques i sedimentològiques (Cearreta et al., 2016) que posen
de manifest que la formació de la plana deltaica de l’Ebre s’inicià a l’Holocè inferior, fa uns 8.000
anys, com la resta de zones deltaiques del planeta (Stanley & Warne, 1997).
Al Delta s’hi distingeixen tres unitats fisiogràfiques fonamentals: la plana deltaica, els ambients
litorals i de transició, i els ambients marins. La topografia és extremadament plana; aproximadament
un 10% de la seva superfície supera els 2 m d'altura, un 30% té una altitud entre 1 i 2 m, i la resta, el
60%, té una altitud inferior a 1 m. El front litoral té una longitud de 51 km.
El Delta de l’Ebre, com el conjunt de zones deltaiques del planeta, conforma un sistema geològic que
es troba en evolució permanent, producte de l’activitat dels processos d’erosió, transport i
sedimentació de materials al llarg de la conca fluvial; de la deriva litoral y marina; de la variació del
nivell del mar, i de la dinàmica litosfèrica. En la seva part emergida els sediments recents associats a
la desacceleració de l’ascens del nivell del mar durant l’Holocè tenen un gruix màxim d’uns 60 metres
(Maestro, 2002). En conjunt, aquests sediments recents de la plana deltaica, defineixen un cos en
forma de falca que s’inicia a les parts baixes del peudemont de les serres del Montsià (en el marge SO
del Delta) i de Cardó-el Boix (en el marge NO); i s’engruixeix cap a mar. El conjunt de sediments
holocens cobreixen una successió de sediments més antics d’edat pleistocena i pliocena, que en
alguns punts superen els 1.000 metres de gruix. Aquest sediments constitueix el registre sedimentari
representatiu de la conca fluvial de l’Ebre al llarg dels darrers 5 milions d’anys. Per sota d’aquests es
troba un basament de materials miocens i mesozoics, compartimentat per falles normals.
Des del punt de vista hidrogeològic, el Delta del Ebre està constituït per formacions essencialment
llimoses-argiloses d’edat quaternàries i pliocenes que poden arribar a representar un paquet de
sediments de més de 400 m de gruix. El sòcol d’aquests materials sedimentaris el constitueixen les
formacions carbonatades amb una estructura clarament afectada per accidents tectònics (falles) i
que en aflorament donen lloc als relleus del Massís del Montsià i els Ports de Tortosa.
Com a nivells més permeables, a grans trets es poden acabar identificant uns nivells arenosos
superficials amb un màxim de 10 m de potència (aqüífer superior) i un altre nivell de graves i arenes
amb una potència d’entre 10-25 m (aqüífer profund) separats per una capa llimosa que actua
parcialment d’aqüítard donant lloc a un cert confinament d’aquest segon. Sota aquestes formacions
quaternàries es desenvolupa un gran paquet predominantment format per materials llimosos d’edat
pliocena de formacions d’origen al·luvials, prodelta i peudemonts que podria actuar com un sistema
aqüífer multicapa.
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L’explotació d’aquestes formacions ve condicionada pel baix gradient hidràulic (donat el poc pendent
existent) que dóna lloc a una salinització elevada a pràcticament tota l’aigua subterrània present, a
més d’una poca renovació de la mateixa (salinitat congènita). En aquest sentit, l’explotació actual de
l’aigua subterrània és pràcticament nul·la. D’altra banda, la gran diferència de permeabilitats dels
materials llimosos respecte als sediments al·luvials i carbonatats fa que el Delta funcioni
hidràulicament com un tap, de forma que la descàrrega es dóna essencialment per fluxos ascendents
donant lloc a surgències d’aigua dolça o salobre (anomenats ullals).
El cicle d’inundació dels arrossars i la densa xarxa de canals de drenatge provoquen per una banda,
un rentat de les sals en els nivells superficials de l’aqüífer superior, amb les aigües moderadament
salines a la capa més superficial i bastant salines, o hipersalines, a la part basal. D’altra banda, la
disminució de la descàrrega fluvial i de les inundacions ha provocat una permanència més
prolongada de la falca salina i un increment de la salinitat en el nivell freàtic de les àrees fluvials
adjacents. Des d’Amposta fins a la desembocadura, el riu Ebre es comporta com un estuari altament
estratificat, on la longitud i el gruix de la falca salina depenen tant dels cabals com de la topografia de
la llera i del nivell del mar.
El principal element de la xarxa fluvial és, òbviament, el riu Ebre; de caràcter marcadament
mediterrani, amb un cabal irregular tant pel que fa a les variacions mensuals com anuals. Tanmateix,
l’Ebre és el riu amb la descàrrega més alta de Catalunya. L’evolució del cabal mitjà anual i de les
aportacions d’aigua a l’alçada de Tortosa mostren un descens important durant els darrers 100 anys,
amb una reducció superior al 30% si es comparen els registres de dades des de la posada en
funcionament de l’estació d’aforament amb les obtingudes amb posterioritat a la construcció dels
grans embassaments de la conca. Aquesta disminució és atribuïble tant a causes antròpiques com a
causes directament relacionades amb el canvi climàtic. Al capítol 2.3. Recursos hidrològics es
presenten amb detall les dades obtingudes.
És prou conegut que els embassaments indueixen significatives modificacions en la hidrologia dels
rius degut a l’alteració del règim natural. La conca de drenatge de l’Ebre està regulada per uns 190
embassaments, entre els quals destaquen els de Flix, Riba-roja i Mequinensa. Els embassaments
suposen tant la disminució del cabal per augment de les necessitats d’aigua dels diferents sectors
socioeconòmics a tota la conca, com la retenció de la major part dels sediments (prop del 99%). Com
a resultat, el Delta de l’Ebre ha deixat de créixer i els processos erosius són dominants (Guillén i
Palanques, 1992; Jiménez i Sánchez-Arcilla, 1993; Ibáñez et al., 1996; Tena et al., 2013).
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Aportació sediments
Font
(t/any)
1877
0
30.000.000
Gorria, 1877
1944
720
22.000.000
-1961
3.450
2.200.000
Català, 1969
1982
6.240
320.000
Varela et al., 1986
1986
6.280
150.000
Palanques, 1987
1987
6.280
130.000
Muñoz, 1990
1990
6.280
120.000
Guillén et al., 1992
2000
7.000
100.000
PHN 2000
2015*
7.833
84.000
PHE 2015-2021 / Rovira et al., 2015
Taula 2. Dades històriques de capacitat dels embassaments de la conca i de l’aportació de sediments al tram
baix de l’Ebre. Font: OCCC. Estudi de base n1. Delta de l’Ebre (2008)
* Pla Hidrològic de l’Ebre 2015-2021 / Rovira et al., 2015
Any

3

Capacitat (hm )

El dèficit d’aportació sedimentària i la manca d’acreció vertical accentuen el fenomen natural de la
subsidència en el conjunt del Delta. En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, l’ICGC i l’IRTA han
avaluat les zones vulnerables a la subsidència i a la pujada del nivell del mar a partir de l’anàlisi de
dades de geoinformació i d’imatges de satèl·lits (ERS, ENVISAT i PALSAR). La comparació d’imatges en
una finestra temporal d’aproximadament dues dècades (1992-2010) ha permès detectar patrons de
subsidència al Delta amb intensitats mitjanes de 3 mm/any, però amb certes diferències segons la
zona: es detecta un gradient a la subsidència que va des de valors molt baixos a la part posterior del
Delta (1 mm/any) cap a valors més elevats a prop de la desembocadura (5-6 mm/any) (Pérez-Aragüés
F. i Pipia L., 2015). Tanmateix, aquest gradient s’observa principalment a l’estudi en banda L
(PALSAR), realitzat en un període relativament curt de temps i amb una precisió de l’ordre dels
moviments detectats. Per tant és necessari un nou processat per confirmar o descartar les diferents
tendències detectades. Actualment es realitza un altre estudi en banda C (satèl·lits Sentinel-1A i B)
amb totes les imatges disponibles al catàleg.
Segons dades de l’ACA, la pràctica totalitat del territori del Delta és susceptible de patir episodis
d’inundabilitat fluvial en períodes de retorn de 10 i 50 anys. Recentment, Alvarado et al. (2012)
estima que a conseqüència de l’ascens del nivell del mar l’any 2100 entre el 45% i el 60% de la
superfície del Delta de l’Ebre pot estar inundada.

7

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

Zones inundables per retorn de 10 anys
Zones inundables per retorn de 50 anys
Zones inundables per retorn de 100 anys
Zones inundables per retorn de 500 anys

Figura 1. Zones inundables al Delta de l’Ebre. Font: ACA. Visor d’espais fluvials

El funcionament hidrològic està totalment antropitzat per la construcció dels canals de reg, que van
transformar la major part de zones humides i llacunes en arrossars. En conseqüència, la circulació
d’aigua va passar a estar condicionada per les necessitats del cultiu i dels canals associats.
Els canals porten aigua aproximadament 7 mesos l’any, d’abril a octubre, coincidint amb el cultiu de
l’arròs. D’octubre a desembre el cabal dels canals va baixant i algunes parcel·les es mantenen
inundades per motius agroambientals o cinegètics (a excepció, en els últims anys, d’aquelles
parcel·les que s’assequen per a control de la plaga del caragol poma). Cada parcel·la de cultiu aboca
els retorns de reg a una xarxa de drenatge que, majoritàriament, descarrega a mar obert, però que
també abasteix d’aigua dolça les llacunes i badies.
Des del punt de vista termopluviomètric, el territori del Delta se situa a la zona climàtica
mediterrània litoral sud. Es caracteritza per la baixa oscil·lació tèrmica i l’elevada humitat relativa, així
com per les fortes ràfegues de vent. La temperatura mitjana anual en el període 1961-1990,
internacionalment acceptat com a període climàtic de referència, ha estat de 17 a 18 °C, amb una
amplitud tèrmica de 13 a 15 °C. La precipitació mitjana anual ha oscil·lat entre 500 i 600 mm, però de
forma irregular i, generalment, amb dues èpoques de fortes pluges (de setembre a novembre i d'abril
a maig); la resta ha estat d'una marcada sequera. Les gelades són poc freqüents. Els vents
predominants són el cerç, ratxejat i sec, i el llevant, humit i responsable en bona mesura de les
pluges.

1.2. Context territorial: medi natural
El Delta de l’Ebre és eminentment agrícola. El principal ús del sòl és el conreu de l’arròs, que ocupa
més del 65% de la seva superfície. L’espai no ocupat per l’activitat agrícola correspon a aigües
continentals (llacunes) i a zones naturals on s’hi desenvolupa la vegetació potencial de la zona,
majoritàriament canyissars i jonqueres. Els boscos de ribera són l’única comunitat forestal deltaica.
Destaca la poca superfície de nuclis urbans i urbanitzacions, infraestructures viàries i zones
industrials i comercials.
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5%

9%

12%
Forestal
5%

Agrícola
Urbanitzat
Aigües continentals
Altres
69%

Figura 2. Principals usos i cobertes del sòl al Delta de l’Ebre (2006). Font: Catàleg del paisatge Terres de l’Ebre

Els hàbitats naturals representen el 20% de la superfície i inclouen sistemes marins, terrestres,
aigües continentals i sistemes limnètics, molts dels quals es troben protegits per diverses figures
nacionals i internacionals. A nivell internacional, el Delta de l’Ebre s’inclou en la llista de zones
humides d’importància internacional per la convenció RAMSAR, integra espais inclosos en la xarxa
Natura 2000 com a zones especials de conservació (ZEC) i zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA), integra zones d’especial interès per a la conservació de la vegetació halòfila i zones
d’importància europea per a la conservació de la vegetació aquàtica, forma part de la Reserva de la
Biosfera Terres de l’Ebre (declarada per la UNESCO el 28 de maig de 2013) i integra fins a 20 hàbitats
d’interès comunitari segons l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE, d’hàbitats.
A nivell nacional, integra espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i en els Espais
Naturals de Protecció Especial sota les figures de Parc Natural, Reserva Natural Parcial i Reserva
Natural de Fauna Salvatge. Tot el Delta està catalogat com a Àrea d’interès faunístic i florístic.
La vegetació és molt rica en taxons i els últims catàlegs assenyalen 515 espècies; algunes de gran
singularitat com Limoniastrum monopetalum o Zygophyllum album. Altres espècies a remarcar són
Bergia aquatica, Zostera sp., Cymodocea sp., Lindernia dubia, Limonium sp. o Fraxinus oxycarpa,
estrictament protegides pel PEIN, i Kosteletzkya pentacarpos, inclosa a la Directiva d’hàbitats.
L'extremada riquesa d’ambients genera una gran riquesa faunística, tant d’invertebrats com de
vertebrats, entre els quals hi tenen gran importància els ocells.
Quant als invertebrats, a les aigües salobres de les llacunes interiors i a les badies hi ha organismes
com els llagostins (Penaeus kerathurus) i alguns mol·luscs (Unio mancus), amb les úniques poblacions
a Catalunya. En aigües menys salobres hi viuen la sangonera (Hirudo medicinalis) o el cranc de riu
americà (Procambarus clarkii), espècie introduïda que, actualment, està totalment incorporada a la
xarxa tròfica i és una part important de la dieta de molts ocells. Els mosquits (amb diferents espècies
presents) són uns altres dels organismes més característics.
Entre la fauna entomològica cal remarcar els coleòpters localment anomenats iaios dels arrossars
(Hydrophilus) i la Pimelia dels arrossars. A les zones sorrenques també hi habiten espècies singulars
típiques d’ambients secs i desèrtics, com el caràbid Cicindella circumdata, el tenebriònid Dendarus
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schusteri o l’heteròpter Pentacola sphacelata. Els lepidòpters també tenen els seus representants
singulars, com Pelosia plumosa i Pelosia obtusa.
Pel que fa als vertebrats, la diversitat d’ambients aquàtics permet la presència de nombroses
espècies de rèptils i amfibis: la serp d’aigua (Natrix natrix i Natrix maura), la tortuga de rierol
(Mauremys leprosa), la tortuga d’estany (Emys orbicularis), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes),
la reineta (Hyla meridionalis), el tritó verd (Triturus marmoratus) o el tritó palmat (Triturus
helveticus). Tot i que és una espècie introduïda, cal esmentar la presència d’una població de tortuga
mediterrània (Testudo hermanni) a la punta de la Banya.
El Delta és una de les poques zones estuàriques de la península Ibèrica i presenta un dels escenaris
més rics de Catalunya pel que fa a la diversitat d’espècies de peixos. Les llacunes litorals són molt
riques des del punt de vista de la productivitat pesquera i són un hàbitat molt interessant per a les
espècies que colonitzen les aigües salobres. Algunes espècies destacables són el fartet (Aphanius
iberus), la bavosa de riu (Blennius fluviatilis), l’espinós (Gasterosteus aculeatus), la madrilla
(Chondrostoma toxostoma), el barb comú (Barbus graellsii), el llopet de riu (Cobitis taenia) o la
saboga (Alosa fallax).
En les últimes dècades han aparegut espècies com el Silur (Silurus glanis), introduït amb finalitats de
pesca esportiva en embassaments aigües amunt, que han colonitzat l’ambient deltaic. Una altra
espècie, d’introducció més antiga però no menys important, és la gambúsia (Gambussia holbrooki),
que exerceix una forta competència sobre espècies com el fartet o el samaruc (Valencia hispanica);
aquest darrer, actualment amb cap població natural al Delta, és objecte d’un pla de cria en captivitat
per part del Parc Natural.
Resulta d’interès la formació d’una comunitat d’ictiofauna pròpia de zones d’estuaris, a causa de la
seva evolució adaptativa, que li permet adaptar-se als canvis en la salinitat. Pel que fa a les espècies
marines, cal remarcar la llissa (Liza ramada), el corball (Ombrina cirrosa), el reig (Jonhius regius), el
moll (Mullus surmulletus), la llissa llobarrera (Mugil cephalus) o la moixarra (Sparus aurata).
En el grup dels mamífers, cal assenyalar la musaranya nana (Suncus etruscus), el ratpenat de
ferradura mitjà (Rhinolophus mehelyi) o el ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii).
L’avifauna és el grup de vertebrats que més ressò i importància dóna al conjunt del Delta. La població
d’aus aquàtiques representa, aproximadament, un 90% del total català; i el conjunt d’ànecs i
limícoles, més d’un 60%. Unes 20 espècies d’ocells tenen el Delta de l’Ebre com l’únic indret de
nidificació a Catalunya, algunes de les quals fins i tot a la península Ibèrica. El Delta es constitueix en
una àrea de vital importància per a la hivernada, la reproducció i el repòs durant la migració de
moltes espècies d’ocells. La punta de la Banya acollia, fa pocs anys, la colònia reproductora més
important de gavina corsa (Larus audouinii) a tot el món. Actualment, la seva població s’ha reduït, tot
i que continua essent la colònia més important a Catalunya. El flamenc (Phoenicopterus roseus) es va
establir el 1992 i el Delta és l’únic espai de reproducció del país. Després de quatre anys seguits amb
una tendència a la baixa, i que el 2015 l’espècie no hi nidifiqués, l’any 2017 la colònia de flamencs ha
començat a recuperar-se. Amb l’inici del període reproductor, s’han comptabilitzat 2.711 parelles a
les salines de la Trinitat, el tercer registre històric més alt.
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Moltes d’aquestes espècies es troben estrictament protegides pel PEIN, incloses a l’Annex II de la
Directiva 92/43/CEE, d’habitats, o a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE, d’aus.

1.3. Context sectorial: medi socioeconòmic
Població
 El Delta de l’Ebre forma part de les comarques del Montsià (hemidelta dret) i del Baix Ebre
(hemidelta esquerre).
 L’evolució de la població mostra un increment durant el període 1998-2012. Des de 2012, amb
64.276 habitants segons xifres oficials del padró municipal, aquesta tendència s’ha invertit i la
població ha disminuït fins als 61.353 habitants l’any 2016.

Municipi

2

Superfície (km )
Població (2016)
L’Aldea
35,2
4.250
L’Ampolla
35,6
3.322
Amposta
138,3
20.654
Camarles
25,2
3.349
Deltebre
107,4
11.544
Sant Carles de la Ràpita
53,7
14.718
Sant Jaume d’Enveja
60,8
3.516
TOTAL
456,2
61.353
Taula 3. Superfície i població dels municipis del Delta. Font: IDESCAT
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Figura 3. Evolució de la població (1998-2016). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. Padró
municipal d’habitants

 Les estimacions de població estacional dels municipis més grans de 5.000 habitants (2015)
mostren un increment de la població ETCA (equivalent a temps complet anual) respecte la
població resident del 6,1% a Sant Carles de la Ràpita, el més significatiu. Aquest increment es
redueix a l’1,4% a Amposta i arriba a ser negatiu (-0,6%) a Deltebre. Font: IDESCAT.

11

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

 L’atur registrat a març de 2017 a les comarques del Baix Ebre i del Montsià va ser de 5.295 i 4.454
persones, respectivament, amb una taxa d’atur registral del 15,88% i 16,23%; ambdues superiors
a la taxa d’atur registral del conjunt de Catalunya, del 12,69% (vegeu Taula 4).

Àmbit territorial
Atur registrat
Taxa d’atur registral (%)
L’Aldea
220
11,59
L’Ampolla
182
17,17
Camarles
178
12,93
Deltebre
799
16,45
Total Baix Ebre
5.295
15,88
Amposta
1.557
17,04
Sant Carles de la Ràpita
859
15,62
Sant Jaume d’Enveja
195
13,66
Total Montsià
4.454
16,23
CATALUNYA
446.017
12,69
Taula 4. Atur per comarques i municipis (març de 2017). Font: Observatori del Treball i Model productiu.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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61%

Figura 4. Atur registrat per sectors (2016). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

 Per sectors, destaca el pes de l’ocupació en el sector serveis. Cal remarcar, però, el 9,8%
d’ocupació en el sector primari, molt superior a l’1,6% del conjunt de Catalunya.

10%

13%

Agricultura
Indústria

9%

Construcció
Serveis

68%

Figura 5. Distribució de la població ocupada per sectors (desembre 2016). Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’IDESCAT. Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal
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Activitats agrícoles
 La major part de la superfície agrària del Delta són terres llaurades, que han experimentat un
increment en els darrers 30 anys. L’any 2009, el 91,9% de la Superfície Agrícola Útil (SAU)
corresponia a terres llaurades, mentre que les pastures només representaven el 8,1% restant.
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Figura 6. Evolució de la distribució de superfície agrària. Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT
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Figura 7. Superfície agrícola utilitzada (SAU, 2009). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

 Els arrossars constitueixen el sistema quantitativament més important: ocupen més del 65% de la
superfície del Delta i un 77,6% de les terres llaurades (unes 21.000 ha). El seu cultiu és un dels
grans suports econòmics de la zona, amb una producció mitjana de 6.512 kg/ha (Genua-Olmedo
A. et al., 2016). El 22,4% restant correspon a fruiters (6,3%), oliverar (15,5%), vinya (0,1%) i altres
(0,6%).
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Figura 8. Terres llaurades per tipus de conreu (2009). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Pesca
 L’activitat pesquera se centra al voltant de cinc ports pesquers (Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla
de Mar, l’Ampolla, Deltebre i les Cases d’Alcanar) i sis confraries de pescadors, que constitueixen
el 25% de la flota pesquera catalana. Un 46% de les embarcacions són d’arts menors i un 35%,
d’arrossegament. El 19% restant es reparteix entre encerclament de la tonyina vermella,
encerclament, palangre de fons, palangre de superfície i auxiliars.

Figura 9. Ports pesquers i volum de captures (2016). Font: Life CLINOMICS
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Figura 10. Flota pesquera per port (2016). Font: elaboració pròpia a partir de dades del DARP

 Les captures representen gairebé el 20% del volum total de captures de Catalunya, i gairebé el
25% de la recaptació total. Tot i això, en els darrers anys s’ha produït una disminució de les
captures, especialment als dos ports principals (Sant Carles de la Ràpita i l’Ametlla de Mar).
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0%

10%

23.988.487

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 11. Relació de captures i recaptació a partir de l’activitat pesquera (2016). Font: elaboració pròpia a
partir de dades del DARP

Figura 12. Evolució de les captures a les terres de l’Ebre (2000-2016). Font: DARP
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Aqüicultura i salines
 Al Delta de l’Ebre es practica l’aqüicultura marina, tant a la franja costanera i a les badies com a
mar obert, i l’aqüicultura continental o en terra a les llacunes i estanys artificials.
 Les instal·lacions d’aqüicultura estan concentrades, majoritàriament, al litoral de Sant Carles de la
Ràpita i al voltant de la punta del Fangar. Les muscleres són a les badies dels Alfacs i del Fangar.
Els cultius long-line segueixen el perímetre de la costa septentrional del Delta i d’Alcanar.
 L’activitat aqüícola representa una important font d’ingressos per a l’economia de la zona. En
l’àmbit deltaic hi ha instal·lades més del 75% de les empreses catalanes dedicades al sector, amb
una producció d’unes 3.500 t/any de musclo, 300.000 kg/any d’ostres i 90.000 kg/any de cloïsses
(gairebé el 100% del total de producció a Catalunya). En l’última dècada, però, s’ha patit una
important pèrdua en la quantitat i la qualitat de la producció.
 Tot i l’especialització en la cria de bivalves, l’activitat aqüícola s’ha diversificat amb explotacions
orientades a la cria i engreix de diverses espècies de peixos per al consum.

Figura 13. Cultius d’aqüicultura i zones de producció marisquera (2012). Font: Life CLINOMICS

 Les antigues salines de Sant Antoni, entre la llacuna de la Tancada i la badia dels Alfacs, van ser
parcialment transformades en una piscifactoria a finals dels anys 1980. Després de
l’abandonament de les instal·lacions, i gràcies al projecte Life Delta-Lagoon, aquest espai natural
està essent restaurat i recuperat. Actualment, es troben en explotació les salines de la Trinitat, a
la Punta de la Banya.
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Turisme
 El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha rebut uns 150.000 visitants/any durant el període 20032011, segons dades computades als centres d’informació. Cal considerar aquest valor com a
estimat, ja que no tots els visitants utilitzen els equipaments d’informació.

Figura 14. Evolució dels visitants als centres d’informació. Font: Parc Natural del Delta de l’Ebre

 L’afluència de visitants presenta una estacionalitat molt marcada, amb dos pics clars: el mes
d’agost i el mes d’abril, coincidint amb les vacances de Setmana Santa.

Figura 15. Evolució anual de l’afluència de visitants (1993-2011). Font: Life CLINOMICS

 Les places d’ús turístic han patit una davallada des de començaments del 2000, especialment per
la disminució de places de càmping. En els darrers cinc anys, però, s’han mantingut estables.
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Figura 16. Evolució del número de places turístiques. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT
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Figura 17. Allotjaments turístics (2015). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Activitat industrial
 En el conjunt del Delta, l’activitat industrial està poc desenvolupada, i gairebé sempre té una base
agrària. La major part de les activitats industrials es localitzen en l’eix de la carretera N-340, fora
de la plana deltaica. No obstant, el nombre d’establiments ha incrementat en els darrers anys.

Infraestructures
 Infraestructures de comunicació: viàries i portuàries.
 Infraestructures hidràuliques: canals de reg, drenatges i estacions de bombament.
 Infraestructures de sanejament: EDAR's, col·lectors i emissaris submarins
 Altres serveis: subministrament d’aigua, energia, telefonia, etc.
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Consum d’aigua
 Segons les darreres dades disponibles (2014), el consum d’aigua urbà a les comarques del Baix
Ebre i del Montsià va ser de 5,8 hm3 i 5,1 hm3, respectivament.

Consum
Consum
Consum total
3
3
3
domèstic (m )
indústria i serveis (m )
(m )
Baix Ebre
4.581.000
1.215.600
5.796.600
Montsià
3.962.800
1.125.000
5.087.900
Taula 5. Consum d’aigua urbà a les comarques del Baix Ebre i Montsià (2014). Font: IDESCAT

 La concessió d’aigua per a reg agrícola a les dues comunitats de regants del Delta de l’Ebre està
establerta en 27,64 m3/s per a la Comunitat General de Regants del canal de la Dreta de l’Ebre i 25
m3/s per a la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre (canal de l’Esquerra de l’Ebre).
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 A nivell comarcal, la generació de residus municipals va experimentar un increment fins l’any
2011, quan va iniciar un lleu descens. Tot i això, els residus generats el 2015 s’han incrementat
lleugerament respecte el 2014 (un 0,7%). La fracció resta ha augmentat un 1,6%, i la recollida
selectiva s’ha reduït un 0,4%.

Figura 18. Evolució de la generació de residus municipals al Baix Ebre i Montsià. Font: IDESCAT

 L’any 2015, es van generar 73.914 tones de residus municipals, amb un coeficient de generació
d’1,41 kg/hab/dia al Baix Ebre i 1,32 kg/hab/dia al Montsià. Els residus recollits selectivament
(33.523 tones) van representar el 45% del total de residus municipals generats.
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Coeficient
(kg/hab/dia)
Baix Ebre
Montsià
TOTAL
CATALUNYA

Abocador Incineradora Tractament
Recollida
(t)
(t)
mecànic i
selectiva (t)
biològic (t)
1,41
24.187
230
0
16.567
1,32
15.974
0
0
16.956
-40.161
230
0
33.523
1,35
631.500
233.978
1.396.175
1.442.005
Taula 6. Generació i tractament de residus (2015). Font: IDESCAT

Totals (t)
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32.930
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3.703.658
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11%
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12%
28%

Figura 19. Recollida selectiva de residus municipals al Baix Ebre i Montsià (2015). Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’IDESCAT

Ordenació del territori
-

Planejament territorial
 Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre (PTTE), aprovat definitivament pel Consell Executiu
amb data 27 de juliol de 2010. Segons el planejament territorial, la pràctica totalitat del Delta
forma part del sistema d’espais oberts dins les categories de sòl de protecció especial i sòl de
protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic.
El Pla assenyala una estratègia específica de desenvolupament a les àrees especialitzades d’ús
residencial de l’Eucaliptus, al terme municipal d’Amposta; Riumar, a Deltebre, i P-2, a Sant
Jaume d’Enveja, i estableix la necessitat d’articular mesures adequades per tal de minimitzar
els efectes sobre aquestes àrees de les conseqüències del canvi climàtic i de les dinàmiques
deltaiques i, en aquest sentit, evitar aquells desenvolupaments urbanístics per als quals no
estigui suficientment garantida la supervivència sense risc per a persones i béns o que puguin
ser causa de despeses públiques amb aquesta finalitat.

-

Planejament urbanístic de rang superior
 Pla Director urbanístic del Sistema Costaner, aprovat definitivament pel Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el 25 de maig de 2005.
 Pla Director urbanístic del Delta de l’Ebre, aprovat per Acord de Govern de 5 de març de 1996.
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-

Planejament general

Camarles
 Pla d’ordenació urbanística municipal, publicat al DOGC amb data 6 de març de 2012. A la
memòria ambiental no es fa referència al canvi climàtic.
L’Aldea
 Text refós de les Normes subsidiàries de planejament, publicades al DOGC amb data 14 de juny
de 2005.
L’Ampolla
 Pla d’ordenació urbanística municipal, publicat al DOGC amb data 26 de juliol de 2011. A la
memòria del Pla no es fa referència al canvi climàtic.
 Pla especial urbanístic del Port de l’Ampolla, publicat al DOGC amb data 11 de març de 2013.
En la fase d’aprovació inicial, l’OCCC va emetre informe amb un seguit de consideracions, la
major part de les quals han estat incorporades al Pla.
Deltebre
 Normes subsidiàries de planejament, publicades amb data 3 de juliol de 1995.
 El Ple Municipal, en sessió ordinària de 21 de febrer de 2017, va aprovar l’avanç del Pla
d’ordenació urbanística municipal. Entre les directrius estratègiques que han d’inspirar els
objectius del POUM, s’estableix que cal tenir present en totes les actuacions els riscos
possibles presents en el territori, entre els que pren especial rellevància la condició
d’inundabilitat i les afectacions derivades del canvi climàtic.
 Pla parcial urbanístic del sector Riumar IV-I, publicat al DOGC amb data 26 de novembre de
2014. A la memòria ambiental s’estableix la modificació de les parcel·les, situant la línia
d’edificació a més de 200 m de la línia de costa actual; modificació de la cota d’urbanització
per prevenir les inundacions conseqüència del canvi climàtic; construcció de dos motes de
protecció de la zona urbanitzable per evitar inundacions conseqüència del canvi climàtic; i
compromís per part de l’Ajuntament d’aportació de sorra a la platja i la creació de barreres per
retenir sediments.
Sant Jaume d’Enveja
 Pla d’ordenació urbanística municipal, publicat al DOGC amb data 16 d’octubre de 2013. Entre
els objectius i criteris de protecció ambiental de la memòria ambiental s’estableix prevenir els
riscs hidrològics provocats per avingudes importants i evitar l’afectació a béns i persones,
millorar el model de mobilitat, i reducció del consum energètic amb l’aplicació de mesures
d’eficiència energètica a les edificacions, tot i que sense fer esment al canvi climàtic.
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Sant Carles de la Ràpita
 Pla d’ordenació urbanística municipal, publicat al DOGC amb data 12 de maig de 2014. Entre
els objectius ambientals del Pla s’estableix tenir en compte l’existència de les àrees de risc,
principalment les zones amb risc d’inundació i zones vulnerables per la regressió i subsidència
del Delta de l’Ebre; considerar els efectes previsibles del canvi climàtic; potenciar l’eficiència
energètica de les edificacions i incorporar normativament criteris de construcció i urbanització
sostenible; així com també diversos aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible.
Amposta
 Pla d’ordenació urbanística municipal, publicat al DOGC amb data 21 de gener de 2008. A la
memòria del Pla no es fa referència al canvi climàtic.
 Pla especial urbanístic “Lo mas de la Cuixota”, publicat al DOGC amb data 21 de novembre de
2014. A la memòria ambiental s’indica que les diverses consideracions assenyalades a
l’informe sectorial emès per l’OCCC, de 4 d’agost de 2011, han estat incorporades a l’Informe
de Sostenibilitat Ambiental.
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Taula 7. Plans d’emergència dels municipis del Delta (2016). Font: Departament d’Interior
* PROCICAT: Pla territorial de protecció civil de Catalunya
INFOCAT: Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya
NEUCAT: Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya
INUNCAT: Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya
SISMICAT: Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya
CAMCAT: Pla especial d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya
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TRANSCAT: Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril a Catalunya
PENTA: Pla d'Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d'Ascó i Vandellòs

Altres organismes i instruments de planificació i gestió
 Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), que integra l’Agència
d’Energia Terres de l’Ebre.
 Institut per al Desenvolupament de les comarques de l’Ebre (IDECE).
 Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’energia i Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el
Clima (PAESC).
 Agendes 21 locals.
 Carta Europea de Turisme Sostenible, que acredita el Parc Natural des del 2007.
 Comissió per la sostenibilitat de les terres de l’Ebre.
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Taula 8. Instruments locals per a l’acció ambiental i adaptació al canvi climàtic (2016). Font: elaboració pròpia
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2. Clima i canvi climàtic al Delta de l’Ebre
2.1. Evolució recent de les variables climàtiques
 Segons el Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC 2016), la temperatura mitjana anual de l’aire
a Catalunya ha incrementat a un ritme de +0,24 °C/decenni durant el període 1950-2016, amb un
ritme d’increment de la temperatura màxima superior al de la temperatura mínima (+0,30
°C/decenni per a la màxima i +0,18 °C/decenni per a la mínima). Estacionalment, l’estiu és l’època
de l’any que presenta un increment més marcat de la temperatura mitjana (+0,35 °C/decenni),
seguit a distància per la primavera (+0,23 °C/decenni). La tardor i l’hivern mostren un ritme
d’augment similar (+0,20 °C/decenni per ambdues estacions). L’any 2016 ha estat el cinquè any
més càlid des de 1950.
L’Observatori de l’Ebre ha registrat, per al període 1905-2016, un increment de la temperatura
mitjana anual de +0,14 °C/decenni, i l’estiu és l’època de l’any amb un augment més pronunciat,
de +0,18 °C/decenni. L’hivern, la primavera i la tardor donen tendències positives més modestes i
força similars entre elles. El 2016 ha estat l’any més càlid de la sèrie, amb una anomalia de +1,8
°C respecte al període 1961-1990.

Figura 20. Anomalia de la temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre (1905-2016) respecte al període
de referència 1961-1990. Font: BAIC - SMC

24

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

Taula 9. Tendència de les temperatures mitjanes estacionals i anuals als observatoris Fabra (1914-2016) i de
l’Ebre (1905-2016), expressada en °C/decenni. * Valors significatius. Font: BAIC - SMC

 Referent a la precipitació, el BAIC indica que la tendència mitjana anual al conjunt de Catalunya
per al període 1950-2016 presenta un valor lleugerament negatiu, de -1,7%/decenni, sense
significació estadística. Estacionalment, l’estiu és l’única època que mostra una tendència
significativa de descens (-5,0%/decenni). L’hivern també marca un descens, però menys
pronunciat (-3,1%/decenni), mentre que la primavera i la tardor no presenten cap tendència clara.
L’Observatori de l’Ebre ha registrat tendències lleugerament positives, de +0,3%/decenni per al
període 1905-2016, no significatives. L’estiu mostra una tendència negativa, de -1,8%/decenni, i la
resta de l’any presenta una tendència pràcticament nul·la o un lleuger augment.

Figura 21. Anomalia de la precipitació anual a l'Observatori de l'Ebre (1905-2016) respecte al període de
referència 1961-1990. Font: BAIC - SMC
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Taula 10. Tendència de la precipitació estacional i anual als observatoris Fabra (1914-2016) i de l’Ebre (19052016), expressada en %/decenni. Font: BAIC - SMC

 L’evolució recent de l’evaporació i l’evapotranspiració a la península Ibèrica mostra una
tendència a l’augment. Sánchez-Lorenzo et al. (2014) indiquen una tendència a l’augment de
l’evaporació de 0,15 mm per dia i decenni per al període 1985-2011. D’altra banda, VicenteSerrano et al. (2014b) conclouen que hi ha un increment marcat de l’evapotranspiració a totes les
escales temporals per al període 1961-2011.
 La nuvolositat total anual al nord-est peninsular ha augmentat un 0,4%/decenni entre 1913 i
2010, però amb un descens marcat des de 1960 (-1,1%/decenni). Aquest fet es correspon amb la
insolació (nombre d’hores de sol efectiu), que marca un increment anual significatiu des del
decenni de 1980 fins al present (Sánchez-Lorenzo et al., 2007, 2012).
L’Observatori de l’Ebre mostra una tendència d’augment del nombre d’hores de sol efectives
anuals de +67,48 hores/decenni per al període 1968-2015.

Figura 22. Hores de sol efectives anuals a l'Observatori de l'Ebre (1968-2015). Font: BAIC - SMC

 Els índexs climàtics a Catalunya han patit variacions remarcables des de 1950. Als observatoris de
l’Ebre i Fabra es detecta un increment dels dies d’estiu, les nits tropicals, els valors màxim i mínim
de la temperatura màxima, el valor mínim de la temperatura mínima, les nits i dies càlids, la
durada de ratxa càlida i l’amplitud tèrmica anual, mentre que disminueixen els dies de glaçada, els
dies i nits freds i la durada de ratxa freda. Quant als índexs relacionats amb la precipitació,
ambdós observatoris coincideixen en la tendència a un augment de l’índex simple d’intensitat
diària.
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2.2. Projeccions climàtiques
 Les projeccions climàtiques per a Catalunya fins a mitjan segle XXI donen un senyal molt robust
d’augment de la temperatura per a les dècades vinents. Aquest augment serà continu i es
manifesta en tots els horitzons temporals, totes les estacions de l’any i totes les àrees
geogràfiques/climàtiques (Calbó J. et al., 2016).
Per al decenni actual (2012-2021), l’augment de la temperatura mitjana anual a Catalunya podria
ser de +0,8 °C respecte a la mitjana del període 1971-2000, mentre que per a meitat de segle
(2031-2050) la temperatura podria augmentar prop de +1,4 °C. Estacionalment, els augments més
elevats correspondrien a l’estiu i a la tardor. Sectorialment, la regió litoral presenta la mateixa
tendència.

Taula 11. Projeccions de temperatura per a Catalunya per a l’any 2021 i 2050. Font: TICCC

 En el cas de la precipitació, la tendència és més incerta. Les prediccions mostren un canvi molt
poc significatiu, de -2,4%, per al decenni present (2012-2021) respecte al període de referència. El
descens de la precipitació esdevé més evident cap a mitjans del segle XXI, amb valors
representatius al voltant del -10% a la primavera, l’estiu i la tardor. Sectorialment, i en
pràcticament totes les estacions, els valors que s’obtenen a la regió litoral mostren un descens
superior al del conjunt de Catalunya.

Taula 12. Projeccions de precipitació per a Catalunya per a l’any 2021 i 2050. Font: TICCC
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 Els resultats del projecte ESCAT, desenvolupat durant els anys 2011 i 2012 sobre projeccions
climàtiques a la Mediterrània nord-occidental (1971-2050), indiquen que els extrems de
temperatura i precipitació s’alterarien de manera apreciable amb canvis com l’increment
significatiu de l’ocurrència de mesos càlids, augment de les nits tropicals a la façana litoral,
augment de la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació diària molt abundant (>200 mm
en 24 h) i augment de la longitud dels períodes secs, amb una gravetat més gran de les sequeres.

2.3. Recursos hidrològics
 Als impactes del canvi climàtic (increment de la temperatura, reducció significativa de la
precipitació a l’estiu, increment de l’evapotranspiració, disminució del gruix del mantell de neu al
Pirineu) cal afegir els impactes derivats dels canvis en els usos del sòl: l’augment de la massa
forestal a les capçaleres de moltes conques estimula l’evapotranspiració i causa una disminució
del cabal circulant als rius (Gallart et al., 2011; López Moreno et al., 2011).
Resultats preliminars del projecte Life MEDACC (Vicente-Serrano et al., 2015) han constatat
descensos rellevants en els cabals circulants al Segre, el Ter i la Muga del 1950 ençà, tant a la
capçalera d’aquests rius, com a conseqüència de factors climàtics, com també aigües avall dels
embassaments, degut al paper determinant que la gestió hidrològica de la conca i les derivacions
d’aigua superficial tenen en l’alteració del règim de cabals naturals (a la part baixa del Segre estació d’aforament de Balaguer- aquestes alteracions arriben a ser de fins el 90%). A la conca de
l’Ebre, estudis anteriors van revelar que la disminució del cabal (a un ritme del 0,2%/any) era
influenciada per l’aforestació natural de les conques des de la meitat del segle XX (Gallart i
Llorens, 2001, 2003). Aquesta disminució de cabal com a conseqüència de l’aforestació també ha
estat avaluada al Life MEDACC a la conca de la Muga i, en menor mesura, a la conca mitjana del
Ter (Pla E. et al., 2016). En rius regulats com l’Ebre, la disminució de l’escolament anual també és
notable (Batalla et al., 2004), fet que es pot atribuir tant a la reducció de l’aportació des de les
capçaleres com, sobretot, a l’increment de la superfície de reg al llarg de la conca.
 El cabal del riu i les aportacions anuals d’aigua de l’Ebre mostren un descens important si es
comparen els valors des de la posada en funcionament de l’estació d’aforament de Tortosa amb
els obtinguts amb posterioritat a la construcció dels grans embassaments de la conca.

Període
1912-2013
3
423,93 m /s

Període
1980-2013
3
289,40 m /s

Reducció

Cabal mitjà anual
31,7%
Cabal mínim mitjà
3
3
80,24 m /s
79,65 m /s
0,74%
diari (Qe anual)
Cabal màxim mitjà
3
3
2.024,58 m /s
1.379,17 m /s
31,88%
diari (Qc anual)
3
3
Aportació anual
13.369,16 hm /any
9.132,29 hm /any
31,7%
Taula 13. Dades històriques de cabals i aportació anual a l’estació d’aforament de Tortosa. Font: elaboració
pròpia a partir de MAPAMA, Sistema de Información del Anuario de Aforos (valors obtinguts sense considerar
anys incomplerts)
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Figura 23. Comparació històrica d’aportació anual i cabal mitjà a l’estació d’aforament de Tortosa. Font: CHE

 Segons s’estableix a la memòria del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre 20152021 (desembre 2015), l’inventari de recursos hídrics naturals inclou sèries hidrològiques de
precipitació, evapotranspiració potencial i real, recàrrega dels aqüífers, innivació, escorrentia
superficial i subterrània, i escorrentia o aportació total.

Taula 14. Evolució mitjana mensual de les principals variables hidrològiques a la conca de l’Ebre. Font: CHE

29

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

Les anàlisis estadístiques mostren:
- Reducció de la precipitació, amb una estimació mitjana anual a la conca de l’Ebre que ha passat
de 641,2 mm/any (1940-2006) a 617,8 mm/any (1980-2006), amb una variació de -3,6%; i a la
Junta d’explotació núm. 11 que integra el Delta de l’Ebre, de 488,3 mm/any (1940-2006) a 468,0
mm/any (1980-2006), que representa una variació de -4,2%.
- Reducció de la recàrrega dels aqüífers i de l’escorrentia total.
- En el Pla hidrològic de 1998, els recursos hídrics a tota la conca es van estimar, en règim natural,
en 18.217 hm3/any a partir de la sèrie 1940-1986 (CHE, 1996). En el Pla hidrològic vigent,
l’estimació mitjana anual de les aportacions per a la sèrie 1940-2006 és de 16.448,1 hm3/any,
que suposa un 10% de reducció respecte les previsions de 1998, mentre que per a la sèrie 19802006, l’estimació de les aportacions és de 14.623,3 hm3/any, que suposa un 20% de reducció
respecte l’aportació prevista al pla de conca de 1998.
 L’augment de la temperatura i la prolongació del període sec estival provoca un augment de la
demanda d’aigua dels cultius. L’increment de la severitat i la freqüència de les sequeres s’ha
detectat, en els últims cinc decennis, a tota la península Ibèrica, i s’atribueix a l’increment de la
demanda evaporativa atmosfèrica com a resposta a l’increment de les temperatures (VicenteSerrano et al., 2014). Es tracta d’un procés estacional, molt rellevant a l’estiu. A més a més, la
gravetat de l’eixut es pot agreujar per la intensificació del consum d’aigua per a usos urbans.
 Al Delta de l’Ebre, el balanç entre aigua dolça i aigua salada és extremament delicat, atesa la seva
geografia i, sobretot, perquè l’equilibri hídric és controlat per les activitats agrícoles (Ibáñez et al.,
1997). L’Ebre és el paradigma de sistema hídric litoral que rep els efectes del canvi global tant des
del continent com des del mar. Addicionalment, la gestió antròpica del territori ha condicionat
aquest sistema natural, de manera que l’adaptació al canvi climàtic esdevé una qüestió que
implica tant la gestió de tota la conca com la local (Fatoric i Chelleri, 2012).
 Arreu del litoral català, l’ascens del nivell del mar i la minva de la recàrrega a les planes litorals
afavoriran l’avançament de la falca salina, fet que disminuirà el volum emmagatzemat d’aigua
dolça als aqüífers (Mas-Pla i Ortuño, 2005).
En l’estudi de base del Delta de l’Ebre (OCCC, 2008) es va apuntar una diferència important en la
definició del límit superior del cabal per a l’existència de la falca. Mentre el PHN de l’any 2000
establia que per a cabals majors de 400 m3/s no existia falca salina, les dades de l’estudi del 2008
elevaven el llindar a 600 m3/s. En aquest estudi s’establia que la falca sobrepassava l’illa de Gràcia
al voltant d’un 20% del temps en l’any mitjà, i es va estimar que sobrepassaria l'illa entre un 40% i
un 50% del temps l'any 2100 (utilitzant els escenaris proposats al Quart Informe de l'IPCC).
 Les crescudes catastròfiques a Catalunya (desbordaments amb destruccions completes
d’infraestructures pròximes a lleres fluvials) no presenten tendències significatives. Les crescudes
extraordinàries (amb destruccions puntuals), en canvi, tendeixen a incrementar des de 1850.
Aquests increments no són atribuïbles exclusivament a l’alteració del règim de precipitacions, ja

30

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

que s’han detectat, especialment, en àrees força urbanitzades i extenses, on les lleres han estat
canalitzades o cobertes i on l’aigua no té oportunitat d’infiltrar-se (Barreda-Escoda et al., 2015).
Si es té en compte que tota la plana deltaica és susceptible de patir episodis d’inundabilitat fluvial,
l’augment significatiu de la torrencialitat i de la freqüència de dies amb pluges molt intenses
també augmentarà la vulnerabilitat del territori davant d’aquest risc.

2.4. Projeccions hidrològiques
 Les projeccions que s’han tingut en compte en el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a
Catalunya (TICCC) mostren una resposta hídrica paral·lela a les variacions climàtiques per als
horitzons 2021 i 2051. Les reduccions de disponibilitat dels recursos s’han xifrat en un 9,4% a les
comarques dels Pirineus, 18,2% a les interiors i 22% a les litorals. Destaquen les estimacions a les
subconques pirinenques, que condicionaran els recursos hídrics disponibles per a la regulació dels
embassaments (Mas-Pla J. et al, 2016).

R/P: Recursos disponibles (aigua blava: escolament + infiltració) / Precipitació

Taula 15. Projecció de les principals variables i recursos disponibles per al 2021 i 2051. Font: TICCC

Figura 24. Projecció dels recursos disponibles corresponents a escolament i infiltració (quocient R/P).

 L’efecte més clar induït pel canvi climàtic és la reducció de les aportacions naturals. Segons les
conclusions del Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX, 2010), la disminució de l’aportació
natural en el període 2011-2040 respecte el període 1940-2005 és del 5% a la demarcació de
l’Ebre.
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A les disposicions del Pla hidrològic 2015-2021 s’estableix per a l’indicador “Recursos hídrics
naturals corresponents a la sèrie d’aportació total natural de la sèrie 1980/81-2011/12” un valor
actual per a l’any 2013 de 14.623 hm3, amb una previsió per a l’any 2027 de 13.892 hm3.
 Cal destacar la importància que les modificacions en els usos del sòl tindran en la disponibilitat
hídrica de les conques (generació de recursos a les capçaleres i consum a les parts baixes), fet que
suggereix que la gestió territorial és un component fonamental en el procés d’adaptació (Mas-Pla
J. et al, 2016).
En cas que es duguin a terme els nous regadius i les grans preses projectades per a abastir-los en
l’actual Pla hidrològic, l’increment de les necessitats agrícoles es trobarà en conflicte amb altres
usos (de fet, ja ho està). Els usos ambientals i, més específicament, l’estabilitat del Delta en tots
els aspectes que depenen del cicle hidrològic i sedimentari serien especialment sensibles: el
transport de sediment i la contenció de la falca marina, l’equilibri de la línia de costa, la
disponibilitat d’aigua per a reg, el manteniment de l’equilibri ambiental en el sentit més ampli i,
òbviament, la dinàmica socioeconòmica relacionada amb el cabal del riu (Mas-Pla J. et al, 2016).
La gestió dels embassaments, amb nous criteris, es pot convertir en un element clau en
l’adaptació a les noves condicions hidroclimàtiques, en la preservació de les relacions riu-aqüífer a
les parts baixes de la conca, en la necessària i urgent aportació de sediments al Delta, així com per
a mantenir els nivells adequats de qualitat hidromorfològica i ecològica dels sistemes fluvials.

2.5. Temperatura i nivell del mar
 Segons el BAIC 2016, la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit ha augmentat al voltant de 0,3
°C/decenni durant el període 1974-2016, tant a superfície com fins als 50 m de fondària. A 80 m,
l’escalfament és inferior (+0,20 °C/decenni). L’anàlisi estacional revela que l’escalfament es
produeix en totes les estacions de l’any, i que és a l’estiu i a la tardor quan l’augment és més
pronunciat.

Taula 16. Tendència de la temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a diferents profunditats a l’Estartit
(1974-2016). * Valors significatius. Font: BAIC – SMC
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Figura 25. Evolució de la temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a l’Estartit (Josep Pascual, 1974-2016).
Font: BAIC – SMC

 Per la poca fondària que tenen, l’impacte tèrmic és més gran a les badies.
 L’elevació del nivell del mar a l’Estartit durant el període 1990-2016 ha estat de 3,5 cm/decenni,
variacions semblants a les experimentades en d’altres punts de la conca mediterrània occidental.
L’augment del nivell del mar és més important a la primavera (+4,2 cm/decenni). Al Cinquè
informe d’avaluació de l’IPCC (2014), s’afirma que és molt probable que la taxa mitjana global (tot
el planeta) d’elevació del nivell del mar hagi estat de +2,0 mm/any en el període 1971-2010, i que
hagi augmentat fins a +3,2 mm/any entre 1993 i 2010.

Figura 26. Evolució de la mitjana mensual del nivell del mar a l’Estartit (Josep Pascual, 1990-2016). La línia recta
mostra la tendència lineal experimentada. Font: BAIC - SMC

 L’IPCC projecta increments del nivell del mar entre 2,7 i 5,8 mm/any per al període 2081-2100
respecte al període 1986-2005 per a un escenari relativament benigne (increment de 26 a 55 cm).
En el pitjor escenari, les pujades varien entre 4,7 i 8,6 mm/any (entre 45 i 82 cm).
Geogràficament, la pujada del nivell del mar no és uniforme. Si bé no hi ha projeccions detallades
a escala regional, els mapes per a la Mediterrània mostren pujades lleugerament inferiors a les
mitjanes globals, de fins a un 10% de diferència. Malgrat això, a partir de les dades del Med-
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CORDEX s’han obtingut estimacions per a la Mediterrània entre els valors globals i 10 cm per
sobre a causa de la sobreelevació de l’Atlàntic NE (Gomis et al., 2015).
 En els ambients deltaics predomina la subsidència i, per tant, cal esperar una pujada relativa del
nivell del mar superior a l’ocasionada només per la variació del nivell oceànic. Al Delta de l’Ebre,
es poden inundar grans extensions.
 Les badies són poc actives des d’un punt de vista morfològic i no està clar com responen a
augments del nivell del mar. La pujada del nivell del mar pot provocar que aquestes zones siguin
punts d’inici d’inundació i, en augmentar-ne la fondària, també s’hi incrementi la sedimentació.

Figura 27. Simulacions d’inundació del Delta de l’Ebre. A l’esquerra, evolució amb l’aportació actual de
sediments, gairebé nul·la; a la dreta, evolució amb una aportació de sediments prevista d’uns 2M tones anuals.
Les zones en vermell corresponen a àrees ja per sota del nivell del mar per la subsidència, però encara no
inundades per no estar connectades amb el mar. Pujada del nivell del mar establerta segons l’escenari més
moderat consensuat a l’IPCC, d’uns 6 mm/any. Font: ICGC - Life Ebro Admiclim

2.6. Sistemes costaners i dinàmica litoral
 Els processos més rellevants en el sistema costaner són l’erosió i la inundació induïdes per l’acció
combinada de les ones i el nivell del mar. Actualment, però, i en les properes dècades, aquesta
erosió és deguda fonamentalment a la manca d’aportació de sediments pel riu Ebre.
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Les platges, a causa de la seva naturalesa dinàmica, són els sistemes més susceptibles als efectes
del canvi climàtic (Sánchez-Arcilla et al., 2016).
 A mitjà termini, el procés principal és l’erosió de la línia de costa induïda per l’onatge, amb un
component marcadament longitudinal (transport longitudinal de sediments). L’erosió se situa,
com a mitjana, entre 0,60 i 0,90 m/any. La major part de l’extensió de les platges és sotmesa a
erosió i una petita part experimenta acreció (Casas-Prat et al., 2012).
En l’estudi de base del Delta de l’Ebre (2008) es va identificar el Cap de Tortosa, les platges de
Riumar, la Marquesa i el Trabucador, i les salines de la Trinitat com a zones de pèrdua de
sediments i de retrocés de la línia de costa; i les platges del Fangar i l’Eucaliptus, i la Punta de la
Banya, com a zones receptores, sense tendències significatives a un augment o reducció de les
taxes de transport.
 A llarg termini, el procés d’erosió induïda per l’ascens del nivell del mar anirà guanyant
importància, tot i que no s’ha quantificat el seu pes en relació a l’erosió per manca de sediments i
subsidència. Aquest tipus d’erosió, que ara és molt petita, afecta a tota la costa del Delta i es
superposa a la causada per dèficit de sediments.
En l’estudi de base del Delta de l’Ebre es va identificar el Cap de Tortosa i les platges de Riumar i la
Marquesa com a zones de major retrocés per augment del nivell del mar.

Taula 17. Estimació de l'evolució de la línia de costa. Font: OCCC. Estudi de base n1. Delta de l’Ebre (2008)

Figura 28. Zones de retrocés i d’acumulació de la línia de costa. Font: IRTA
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 Una de les conseqüència de la dinàmica litoral és el tancament de la boca del Fangar, que
impedeix la circulació i la renovació de l’aigua. Segons el recent estudi “Anàlisi de la circulació i
renovació de l’aigua a la Badia del Fangar sota condicions presents i futures. Implicacions per a la
gestió”, que la Direcció General de Pesca i Alimentació va presentar a la Federació de productors
de mol·luscs del Delta de l’Ebre el passat 8 de març de 2017, es preveu que la bocana d’entrada es
redueixi en 140 m d’aquí a l’any 2050. Actualment, el temps mitjà de renovació de l’aigua està
entre els 4 i els 7 dies, amb un màxim de fins a 21.
 Els efectes del canvi climàtic sobre l’erosió causada pels temporals han estat analitzats per Bosom
(2014). Considerant la contribució del transport longitudinal, l’any 2060 les platges del Montsià i
del Baix Ebre augmentaran significativament els quilòmetres vulnerables. L’augment màxim es
presenta al Montsià, amb 65 km de costa vulnerable respecte els 3 km actuals.
L’afectació més recent es va produir arran del temporal del mes de gener de 2017, que va
aconseguir trencar la barra de sorra que separa els Calaixos de l’illa de Buda (llacunes
preeminentment d’aigua dolça) del mar, obrint un canal d’uns 100 m d’amplada i 80 cm de
fondària. En aquesta ocasió, i per primer cop fins a l’actualitat, l’entrada d’aigua salada no va
remetre de forma natural i la llacuna va quedar comunicada amb el mar durant més de quatre
mesos, fins a l’actuació d’urgència del Parc Natural.

2.7. Medi marí i ecosistemes marins
 Als augments de la temperatura de l’aigua i del nivell del mar s’hi afegeixen canvis en la salinitat,
acidificació, augment de l’estratificació, canvis en la circulació oceànica, canvis en la formació de
masses d’aigua, canvis en els afloraments i canvis en la intensitat de l’onatge (Kersting DK., 2016).
 Des de meitat del segle XX, la mar Mediterrània s’ha salinitzat progressivament, sobretot en les
zones fondes. En aigües superficials, aquesta tendència no és tan clara (Pelejero C. et al., 2016).
L’escalfament i la salinització de les aigües intermèdies i profundes es deu a un conjunt de
processos dependents de diferents factors, incloent variables no directament relacionades amb el
canvi climàtic, com la disminució de les aportacions d’aigües continentals per la construcció de
preses (Kersting DK., 2016).
 Al Mediterrani, encara no es detecta una tendència clara d’acidificació (Pelejero C. et al., 2016). La
primera quantificació dels canvis en el pH evidencia l’acidificació de les aigües entre l’època
preindustrial i començaments del segle XXI, amb una disminució entre -0,14 i -0,05 unitats
(Touratier i Goyet, 2011). Altres treballs semblen indicar que la major acumulació de carboni
antropogènic a la mediterrània no es tradueix en una major acidificació (Palmiéri et al., 2015).
 L’estratificació de la columna d’aigua s’ha intensificat en les últimes dècades, amb una
prolongació de la durada de les condicions típiques de l’estiu (Coma et al., 2009). Aquesta
estratificació té efectes sobre la disponibilitat de nutrients, que s’acaben esgotant a la capa fòtica.
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 Una altra font de nutrients a la capa fòtica són les aportacions associades a les descàrregues dels
rius. Aquesta descàrrega està influenciada per la regulació del riu, per la disminució de les pluges
durant la primavera i pels dipòsits nivals a la capçalera (Lloret et al., 2004).
 Els canvis a nivell fisicoquímic estan modificant les condicions ambientals en les que es
desenvolupen els organismes, provocant un ventall de respostes a nivell biològic: episodis de
mortalitat massiva d’invertebrats bentònics i augment de les taxes de mortalitat, canvis en la
distribució d’espècies, afavoriment d’espècies invasores i expansió d’espècies d’aigües més
càlides, disminució de la producció primària, disminució de la capacitat d’absorció de CO2,
disminució d’espècies estructurants, canvis fenològics, dificultat de creixement d’organismes amb
l’esquelet o la closca de carbonat càlcic i pèrdua generalitzada de biodiversitat (Kersting DK.,
2016).
 A les badies, el tancament induït per la dinàmica litoral produeix una menor renovació de l’aigua i
una major acumulació de l’aigua dolça de drenatge que pot induir processos d’eutrofització.
L’elevada productivitat biològica d’aquestes zones, que ha permès el desenvolupament d’una
important activitat aqüícola, es veu afectada per l’augment de la temperatura de l’aigua i pels
episodis d’hipòxia, especialment a l’estiu. Ensems, la mateixa activitat aqüícola pot ser causa de
més eutrofització si no es gestiona correctament i se supera la capacitat de càrrega. Tanmateix, el
sector aqüícola constata un augment de la transparència de l’aigua en els darrers anys que es
podria explicar en part per l’oligotrofització de l’aigua de l’Ebre i la disminució de l’aportació de
nutrients a les badies. La realitat és que es desconeixen les causes últimes dels canvis a les badies,
que caldria estudiar d’una forma integral.

2.8. Ecosistemes aquàtics continentals: les llacunes
 Des de mitjan segle XIX, lligat a l’expansió del conreu de l’arròs, la major part de les llacunes del
Delta han patit una disminució de la seva superfície i, en alguns casos, la desaparició. Les
necessitats hídriques dels arrossars han invertit el cicle hidrològic natural d’aquestes extensions
d’aigua salabrosa. Així, s’ha produït una disminució de la salinitat mitjana anual, un augment de la
concentració de nutrients i una minva de la transparència de l’aigua. Aquestes alteracions han
conduït a una reducció dels macròfits, especialment a les llacunes que rebien grans volums
d’aigua del drenatge dels camps.
 La biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes aquàtics continentals depèn de tot el que
passa a la conca, on conflueixen els impactes del canvi climàtic i les alteracions de les activitats
humanes: canvis d’usos del sòl, derivació i regulació per mitjà de canals, preses i embassaments,
confinament de les masses d’aigua o excés de nutrients.
 La dinàmica de nutrients a les llacunes depèn, bàsicament, de les càrregues que entren amb les
aigües. Es tracta, doncs, d’ecosistemes molt sensibles a la contaminació originada a la conca de
recepció (Sabater S. et al., 2016). La tendència a la conca de l’Ebre i al tram final del riu és un
procés d’oligotrofització per una disminució important del fòsfor que ha comportat una
disminució dràstica del fitoplàncton (Ibáñez et al. 2012), la qual cosa ha comportat una millora de
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l’estat ecològic de les llacunes del Delta, sense que hagin assolit encara un bon estat (Prado et al.
2014).
 Els canvis en la intensitat i la irregularitat de les precipitacions poden comportar un augment
progressiu de la salinitat. Com a conseqüència, es poden produir canvis en l’estructura de la
comunitat aquàtica atès que, en les condicions actuals, les espècies que colonitzen aquestes
aigües toleren menys les fluctuacions de salinitat i necessiten una certa circulació d’aigua dolça.
 Els efectes en la biodiversitat es manifesten en canvis en el cicle vital i en la distribució de les
espècies, en les interaccions i en les xarxes tròfiques, afavoriment de les espècies invasores,
impactes en el metabolisme dels ecosistemes, efectes en la dinàmica dels nutrients o en la
descomposició de la matèria orgànica. En pot resultar l’homogeneïtzació de les comunitats i la
disminució del nombre d’espècies endèmiques, ara per ara molt més abundants que en moltes
altres regions climàtiques (Sabater S. et al., 2016).
 La proliferació de les espècies invasores posa en risc espècies natives i activitats econòmiques. És
el cas del cranc de riu americà (Procambarus clarkii), el musclo zebrat (Dreissena polymorpha), la
cloïssa asiàtica (Corbicula fluminea), el caragol poma (Pomacea maculata), la gambúsia (Gambusia
holbrooki) o la carpa (Cyprinus carpio), entre d’altres. Moltes d’elles són termòfiles i limnòfiles, i
l’augment de la temperatura i la disminució del cabal en poden afavorir la distribució, la capacitat
reproductiva i la densitat de les poblacions. L’augment de la temperatura podria afavorir noves
espècies invasores, encara més termòfiles, que fins ara difícilment poden sobreviure a les
temperatures hivernals.

2.9. Ecosistemes terrestres
 La combinació del canvi climàtic, les pertorbacions associades (inundacions, sequeres, incendis
forestals, etc.) i les modificacions en els altres components del canvi global (variacions de l’ús del
sòl, contaminació i sobreexplotació dels recursos) poden fer que se superi la resiliència de molts
ecosistemes (IPCC, 2014), se n’alterin l’estructura i el funcionament (Peñuelas et al., 2013) i
quedin compromesos els serveis que actualment proporcionen (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005).
 Algunes espècies són més vulnerables a aquests canvis que d’altres; se’n pot alterar l’habilitat
competitiva i, en darrer terme, canviar la composició de les comunitats amb desplaçaments en la
distribució, com ara la migració d’espècies mediterrànies a cotes més elevades o la disminució del
nombre d’espècies en els matollars (Peñuelas et al., 2016).
 En els darrers cinquanta anys, el període vegetatiu s’ha perllongat uns tres o quatre dies de
mitjana cada decenni per l’avançament de la primavera i l’endarreriment de l’hivern, i s’estan
observant avançaments del calendari de floracions i fructificacions en diferents espècies.
 Paral·lelament als canvis estructurals, s’han descrit canvis funcionals dels ecosistemes com la
disminució de l’absorció de CO2 en períodes de sequera o un augment de la pèrdua de nutrients
per lixiviació després de les pluges.
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 Altres alteracions són un risc més alt d’incendi o l’increment de les emissions de compostos
orgànics volàtils biogènics.
 En els sòls, s’indica una tendència cap a una menor disponibilitat d’aigua, augment de l’aridesa i
erosió, augment de la salinitat, pèrdua lenta de matèria orgànica per mineralització i una certa
pèrdua de biodiversitat edàfica.

Figura 29. Idoneïtat topo-climàtica de les espècies forestals. Font: Canvibosc (2013)

2.10. Els arrossars
 El cultiu de l’arròs es veu amenaçat fels efectes del canvi climàtic (escassetat d’aigua, augment del
nivell del mar i salinització del sòl, major incidència de plagues conseqüència de temperatures
més elevades) i per factors no relacionats directament amb el clima com la invasió d’espècies
al·lòctones (caragol poma).
 La salinitat del sòl es relaciona directament amb la distància al riu, a la frontera interior del Delta i
a l’antiga desembocadura, i és inversament proporcional a l’elevació de la superfície com a
variable més influent, al cabal del riu a l’hivern i a la presència d’argila. La distribució espacial de la
salinitat mostra un gradient en tots els escenaris, amb els valors més baixos al llarg de la riba del
riu i més alts al voltant de les llacunes litorals connectades al mar. En el pitjor dels casos (augment
del nivell del mar d’1,8 m segons Jevrejeva et al., 2014), la salinitat s’incrementaria fins a 3
vegades al 2100, però aquest escenari és molt poc probable (escenari extrem RCP 8.5 del IPCC),
essent el més probable l’escenari mitjà RCP 4.5, amb un augment esperat del 35% (GenuaOlmedo A. et al., 2016).
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 La producció d’arròs és oposada a la salinitat del sòl. La tendència comuna en tots els escenaris és
una disminució de la producció seguint l’increment de la salinitat. En el pitjor escenari (escenari
extrem RCP 8.5), l’índex normalitzat de producció d’arròs (100% significa producció màxima d’uns
10.000 kg/ha) disminuirà del 61,2% el 2010 al 33,8% el 2100 (de l’ordre del 50%), amb una
disminució del guany de fins a 300 € per hectàrea. En el cas de l’escenari més probable (escenari
mitjà RCP 4.5), la disminució esperada de la producció és de l’ordre del 10%.
Els valors més baixos de producció respecte als valors mínims actuals se situen a l’hemidelta sud.
Aquests valors no es troben a l’hemidelta nord fins a l’increment del nivell del mar en 0,5 m. En el
pitjor dels casos, la intrusió salina pot afectar al voltant del 30% dels camps d’arròs (GenuaOlmedo A. et al., 2016).

Figura 30. Salinitat del sòl i distribució de la producció d’arròs. Font: Genua-Olmedo A. et al. (2016)

2.11. Emissió de gasos amb efecte d’hivernacle al Delta de l’Ebre
 El cultiu de l’arròs és un emissor net de GEH. Les zones humides i els arrossars cultivats en camps
inundats emeten metà (CH4), amb un potencial d’escalfament global 25 vegades superior al CO2.
El metà s’emet quan la descomposició de rostoll, els exudats i les restes de la planta té lloc en
condicions d’anòxia provocades per la làmina d’aigua, que impedeix la difusió de l’oxigen de
l’atmosfera al sòl. També s’emeten GEH durant els períodes en els quals els camps no estan
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inundats. En aquest cas és l’òxid nitrós (N2O) que, tot i tenir un poder d’escalfament superior al
CH4, es produeix en proporcions menors.
Una de les accions dutes a terme en el marc del projecte Life Ebro Admiclim ha estat l’estimació
de les emissions de GEH dels arrossars a partir de la realització de mesures i mostrejos periòdics
en camps d’arròs durant el cultiu i també durant el període hivernal. Per a l’any 2015, s’han
estimat unes emissions de 6.595,7 t CH4, que en termes de CO2 equivalen a 164.892 t CO2eq.
Si es compara aquesta dada amb la dels inventaris oficials d’emissions de GEH per a les emissions
dels arrossars al Delta de l’Ebre, s’observa que es troben en un mateix rang de magnitud, ja que
els inventaris oficials estimen unes emissions de 119.512 t CO2eq (vegeu Taula 18).
Cal fer notar que les emissions de GEH dels arrossars al Delta representen unes emissions molt
petites respecte el conjunt de Catalunya. En concret, contribueixen en un 0,4% al total
d’emissions.

Emissions dels arrossars (2015)
Emissions totals GEH (2015)
CH4
N2O
TOTAL
TOTAL
(t CO2 eq)
(t CO2 eq)
(t CO2 eq)
(t CO2 eq)
Tarragona
98.299
21.213
119.512
10.060.280
Catalunya
103.098
29.850
132.948
43.532.144
Espanya
442.265
115.544
557.809
335.661.517
Taula 18. Inventari d’emissions de GEH dels arrossars i totals. Font: OCCC. Inventari d’emissions

Els mostrejos i assajos de camp realitzats en el marc del projecte Life Ebro Admiclim, a més a més
d’estimar les emissions totals de GEH dels arrossars, també aporten dades dels moments de l’any
en els quals aquestes emissions tenen lloc. Els estudis realitzats mostren un patró estacional clar i
indiquen que un 70% de les emissions de metà anuals s’alliberen durant la post-collita (octubredesembre). Així mateix, els estudis també mostren una elevada variabilitat de les emissions a les
diferents parcel·les analitzades, que ve determinada per les diferents pràctiques agràries i/o
condicions fisicoquímiques dels camps.
Pel que fa al 2016, i a manca de la validació definitiva de les dades, els càlculs preliminars
d’emissions de metà dels arrossars indiquen valors de l’orde de magnitud dels obtinguts durant el
2015.
 Segons dades facilitades pel COPATE, els consums d’energia elèctrica dels equipaments públics i
enllumenat dels municipis del Delta de l’Ebre es mostren a la següent taula (vegeu Taula 19). Tot i
que no es disposa de més dades relatives a consums energètics, si es calculen les emissions
associades a aquests consums elèctrics (amb l’aplicació d’un factor d’emissió de CO2 atribuïble al
subministrament elèctric, establert, per a l’any 2016, en 308 g de CO2/kWh. Font: OCCC. Guia
pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle) s’obtenen, per a l’any 2016,
2.984,2 t CO2, valor molt inferior a les emissions que representen els arrossars.

41

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

Consum d’energia elèctrica
(kWh/any)
2014
2015
2016
L’Aldea
933.620
933.851
933.750
L’Ampolla
1.006.576
986.743
966.030
Amposta
4.600.644
4.771.204
4.849.590
Camarles
554.800
566.955
562.830
Deltebre
Sense dades
Sense dades
Sense dades
Sant Jaume d’Enveja
458.495
513.335
489.560
Sant Carles de la Ràpita
1.797.939
1.986.758
1.887.260
TOTAL
9.352.074
9.758.846
9.689.020
Taula 19. Consum d’energia elèctrica d’equipaments públics i enllumenat. Font: COPATE

42

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

3. Principals vulnerabilitats del Delta de l’Ebre
Segons l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2013-2020 (ESCACC), la
vulnerabilitat es defineix com la predisposició a ser afectats negativament, és a dir, la mesura en què
un sistema és susceptible o incapaç d’afrontar els efectes adversos del canvi climàtic, incloent la
variabilitat i els extrems climàtics. La vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de
les variacions climàtiques i de les fluctuacions a què està exposat un sistema o sector, així com de la
seva sensibilitat i capacitat d’adaptació.

CANVI CLIMÀTIC

EXPOSICIÓ
IMPACTES EN ELS
DIFERENTS
SECTORS

CAPACITAT
D’ADAPTACIÓ

VULNERABILITAT

SENSIBILITAT

La vulnerabilitat a un risc determinat és funció, doncs, de tres variables:
Sensibilitat: grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversament o beneficiosament,
per estímuls relacionats amb el clima.
Exposició: presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals,
infraestructures, i d’actius econòmics, socials o culturals en llocs que podrien estar afectats
negativament pels impactes del canvi climàtic.
Capacitat adaptativa: capacitat inherent d’un sistema o sector socioeconòmic per adaptar-se als
impactes del canvi climàtic, moderar els danys potencials, aprofitar les oportunitats i afrontar-ne
les conseqüències. La construcció de la capacitat d’adaptació suposa desenvolupar la capacitat
institucional per respondre amb eficàcia al canvi climàtic. Això significa compilar la informació
escaient i crear les condicions normatives, institucionals i administratives que siguin necessàries
per dur a terme les accions d’adaptació. Així doncs, a més exposició i més sensibilitat a
determinat risc, més vulnerabilitat; a més capacitat adaptativa, menys vulnerabilitat.
A finals del 2016, l’OCCC i LaVola van enllestir l’estudi “Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència
dels municipis de Catalunya al canvi climàtic”. Els resultats d’aquest informe mostren un índex de
vulnerabilitat del territori del Delta de l’Ebre superior a la mitjana per als següents riscos:
-

Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia
Canvis en els cultius
Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua
Disminució de la disponibilitat d’aigua en la gestió de l’aigua
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-

Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els serveis i el comerç
Risc d’incendi en la mobilitat i infraestructures de transport
Increment de la mortalitat associada a la calor
Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) sobre la salut
Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit del sector energètic
Canvis en el patró de demanda turística en el turisme
Major risc d’incendi que afecti al sector turístic
Empitjorament del confort climàtic en l’àmbit d’urbanisme i habitatge
Increment de les necessitats de reg en l’urbanisme i l’habitatge

A partir de l’anàlisi dels aspectes significatius del territori, dels impactes del canvi climàtic, i prenent
com a base l’estudi de l’any 2008, les noves metodologies establertes en l’ESCACC 2013-2020 i en
l’informe de Seguiment i Avaluació, així com la informació obtinguda en l’Estudi d’anàlisi del grau de
vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic, s’analitzen les principals
vulnerabilitats/riscos que presenta el Delta de l’Ebre davant del canvi climàtic.
En primer lloc, s’ha elaborat una matriu d’impactes, riscos i sectors econòmics, en la qual es
relacionen els principals riscos amb els factors de canvi més importants (increment de la
temperatura, disminució de la precipitació i episodis de sequera, i increment del nivell del mar) i els
sectors econòmics analitzats (agricultura, pesca i aqüicultura, i turisme). En aquesta matriu
s’identifiquen, d’una manera preliminar, els riscos significatius per a cada sector. Les cel·les en color
indiquen una interacció entre el risc i el sector econòmic, mentre que les cel·les en blanc
corresponen a aquells casos en què no s’ha identificat una interacció rellevant.
El terme risc és un concepte d'ordre social i econòmic que estima la probabilitat de pèrdues en vides
humanes o materials a causa d'un fenomen. El risc d’un element és el producte de tres factors: la
perillositat, la vulnerabilitat i l’exposició. Des d’un punt de vista matemàtic el risc s’expressa
mitjançant la següent relació:
Risc = Perillositat x Vulnerabilitat x Exposició
Si algun d'aquests tres factors és zero, no hi haurà risc. És a dir, en un àmbit determinat, el risc serà
nul, si no hi ha perillositat, vulnerabilitat o exposició. Una altre propietat d’aquesta expressió és que
un Risc mai pot ser beneficiós, com a molt no hi ha risc.
 La perillositat es defineix com la probabilitat d'ocurrència d'un fenomen potencialment destructiu
en un període de temps específic i en un àrea de terreny determinada. La probabilitat de
manifestació està relacionada amb la "freqüència/activitat" del fenomen i el potencial destructiu
amb la "magnitud/intensitat" del fenomen. El concepte perillositat està molt lligat al de
susceptibilitat que és la possibilitat que una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un
fenomen.
 La vulnerabilitat d’un element es defineix com el grau de dany esperat d’aquest element en el cas
de ser sotmesa a l'acció d'un fenomen. La vulnerabilitat és pròpia de cada element i és
independent de la perillositat del lloc.
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 L'exposició, és el conjunt de persones, béns, serveis i processos exposats a l'acció d'un perill.
S'expressa quantitativament com el nombre d'elements potencialment afectats.
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3.1.

Matriu d’interacció entre impactes, riscos/vulnerabilitats i sectors econòmics
FACTORS DE CANVI (IMPACTES)

FENOMENS

Reducció del cabal
del riu i
homogeneïtzació
del règim de cabals

Increment
temperatura

X

Precipitació
Sequera

X

Canvis morfològics
al litoral

Presència i
permanència de la
falca salina

Nivell i
temperatura
del mar

X

X

X

X

SECTORS ECONÒMICS
Agrícola /
Ramader

Pesca /
Aqüicultura

Turisme

DESCRIPCIÓ DELS RISCOS
- Disminució de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics.
- Reducció d’aportació de sediments.
- Reducció del drenatge i l'escorrentia superficial a causa de la menor
precipitació i la major evapotranspiració de la vegetació, que afectarà
els sistemes aquàtics i la vegetació de ribera.
- Reducció d’aportacions d’aigua dolça i nutrients al mar i a les badies,
que pot afectar la pesca i l’aqüicultura.
- Salinització de la part final del riu.
- Reducció dels dies de navegació fluvial.
- Pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat.
- Plaga de macròfits.
- Vegetació arbòria i arbustiva del canal fluvial.
- Afectació greu a la integritat física del Delta per subsidència de la plana
deltaica, dèficit d’aportació de sediments, minva de cabals, augment
del nivell del mar i canvis en el règim de variables marítimes.
- Potencial inundació i pèrdua de terrenys, especialment els situats al
voltant de les badies i a la costa externa.
- Desaparició d’àrees de cultiu (arrossars) per l’augment del nivell del
mar i la subsidència.
- Tancament de les badies, amb un fort impacte potencial en l’activitat
aqüícola.
- Disminució i degradació de les platges per erosió costanera.
- Pèrdua i canvis d’hàbitats i de biodiversitat.
- Pèrdua d’atractiu turístic.
- Afectació a infraestructures i instal·lacions per l’augment del nivell del
mar.
- Deteriorament de la qualitat de l’aigua per augment de la presència de
la falca salina, amb major probabilitat d’ocurrència d’episodis d’hipòxia
a l’estuari.
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FACTORS DE CANVI (IMPACTES)
FENOMENS

Increment
temperatura

Precipitació
Sequera

Nivell i
temperatura
del mar

Pèrdua de valors
ambientals i canvis
en la qualitat
paisatgística

X

X

X

Pèrdua d’hàbitats i
de biodiversitat

X

X

X

Disminució de la
disponibilitat
d'aigua

X

X

Augment
d'espècies
al·lòctones i
invasores

X

X

X

SECTORS ECONÒMICS
Agrícola /
Ramader

Pesca /
Aqüicultura

Turisme

DESCRIPCIÓ DELS RISCOS
- Augment de la salinitat en pous pròxims al riu.
- Afectació a la fauna i a la vegetació aquàtiques.
- Canvis en la distribució i estructura de les zones conreades i aqüícoles.
- Reducció d’hàbitats que confereixen riquesa paisatgística.
- Alteració de la interfície aigua-terra degut a l’augment del nivell del mar.
- Pèrdua d’atractiu turístic.
- Modificació de la idoneïtat climàtica de les espècies vegetals i animals.
- Canvis en les característiques estructurals, funcionals i en la biota dels
sistemes naturals.
- Afectació d’espècies de flora i fauna d’interès per a la conservació.
- Dificultat de conservació de les cobertes de boscos de ribera i altres
cobertes associades a aigües continentals.
- Afectació a la biodiversitat marina.
- Proliferació d’espècies al·lòctones i invasores.
- Pèrdua d’atractiu turístic.
- Disminució de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics que pot
afectar negativament el desenvolupament òptim de les activitats
agrícoles, pesqueres, marisqueres i turístiques.
- Pèrdua de biodiversitat per menor aportació d’aigua dolça al mar i a les
badies.
- Sobreexplotació dels aqüífers.
- Risc de restriccions d’aigua de boca.
- Increment de les necessitats de reg en l’agricultura.
- Afavoriment de la intrusió salina i salinització del sòl.
- Augment d'afectació a la biodiversitat terrestre i marina per espècies
invasores.
- Increment dels efectes de plagues i malures originades per espècies
invasores sobre la producció agrícola.
- Risc d’arribada d’organismes transmissors de malalties.
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FACTORS DE CANVI (IMPACTES)
FENOMENS

Increment
temperatura

Precipitació
Sequera

Canvis en els tipus
de conreus

X

X

Canvis en la
productivitat dels
arrossars

X

X

X

X

X

X

Increment de les
necessitats de reg

Alteracions en
pesca i aqüicultura

Nivell i
temperatura
del mar

X

X

SECTORS ECONÒMICS
Agrícola /
Ramader

Pesca /
Aqüicultura

Turisme

DESCRIPCIÓ DELS RISCOS
- Canvi de conreus o varietats del mateix conreu com a conseqüència
d’una major demanda hídrica de les varietats cultivades, per mantenirne la producció o per modificació de les característiques
fisicoquímiques del sòl (salinització). En el cas de l’arròs, és previsible
que es produeixin augments significatius de l’evapotranspiració,
particularment a l’estiu, quan es dóna el creixement vegetatiu de la
planta, i coincidint amb l’època en què potencialment els augments de
temperatura i les reduccions de la precipitació seran majors.
- Pèrdua de zones de conreu per salinització i/o inundació, i per
l’augment dels costos de bombeig i manteniment d’infraestructures.
- Afectació al paisatge i pèrdua d’interès turístic.
- Afectació al turisme gastronòmic i als projectes de productes km0.
- Acceleració del cicle vegetatiu, amb conseqüències negatives sobre la
producció i la qualitat dels productes agrícoles, especialment del gra.
- Pèrdues puntuals de producció degudes a fenòmens extrems.
- Pèrdua de productivitat de l’arròs per salinització.
- Augment de malalties i plagues que afectin al cultiu de l’arròs.
- Augment de la demanda d’aigua dels conreus per compensar
l'increment de l'evapotranspiració.
- Afectació a les infraestructures i instal·lacions pesqueres/aqüícoles
degut a l’augment del nivell del mar.
- Pèrdua de biodiversitat, amb afectació a les espècies d’interès pesquer
(peixos, crustacis, mol·luscs, etc.).
- Disminució de les captures per augment de la temperatura de l’aigua
del mar i acidificació.
- Disminució de la producció a les badies per augment de la temperatura
de l’aigua, tancament natural, acidificació, menor aportació d’aigua
dolça i nutrients, eutrofització, anòxia, mortalitat d’organismes,
patògens, etc.
- Increment dels costos d’explotació.
- Aparició d’espècies al·lòctones i patògens oportunistes.
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FACTORS DE CANVI (IMPACTES)
FENOMENS

Pèrdua de confort
climàtic

Increment
temperatura

Precipitació
Sequera

Nivell i
temperatura
del mar

X

Canvis en les
condicions
sanitàries i
ambientals

X

X

Canvis en el patró
de demanda
turística

X

X

X

SECTORS ECONÒMICS
Agrícola /
Ramader

Pesca /
Aqüicultura

Turisme

DESCRIPCIÓ DELS RISCOS
- Afectació al turisme gastronòmic i als projectes de productes km0.
- Major freqüència d’onades de calor i pèrdua de confort climàtic, que
pot afectar negativament la població resident i els visitants.
- Pèrdua de qualitat de l’aigua freàtica i superficial.
- Risc d’increment de malalties transmeses per vectors.
- Risc d’increment d’al·lèrgies i malalties asmàtiques.
- Risc d’increment de cops de calor, deshidratació, hipotensions,
insomni.
- Risc d’increment de malalties transmissibles per aliments i aigua.
- Major freqüència d’onades de calor i pèrdua de confort climàtic.
- Disminució i degradació de les platges per increment del nivell del mar i
major freqüència i intensitat dels temporals.
- Risc de restriccions d’aigua de boca i/o per a usos recreatius.
- Risc d’increment de malalties.
- Pèrdua d’interès paisatgístic dels espais rurals.
- Pèrdua d’interès dels espais naturals protegits com a indrets per a
desenvolupar-hi determinades activitats.
- Afectació al turisme gastronòmic i als projectes de productes km0 per
canvis en els tipus i la productivitat dels conreus, en la producció
pesquera i aqüícola.

49

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

3.2.

Anàlisi de vulnerabilitats

Seguidament es presenta, en forma de taules, l’anàlisi de la vulnerabilitat per a cadascun dels
sistemes i sectors. La metodologia d’avaluació dels riscos/vulnerabilitats es basa en una valoració
qualitativa d’acord amb un codi de colors: el cercle vermell indica un risc amb connotacions
negatives, mentre que el cercle verd indica aspectes positius. En algun cas, la valoració no té una
lectura única i pot ser ambivalent en funció de la sensibilitat i del grau d’exposició del sector.

3.2.1. Vulnerabilitats en els sistemes físic i natural
Efectes:
Negatiu
Positiu
Subsidència de la plana deltaica, accentuada per la reducció del cabal del riu, el dèficit
d’aportació sedimentària
Disminució del règim de cabals del riu Ebre, amb una reducció de la quantitat i la qualitat
dels recursos hídrics, i homogeneïtzació del règim de cabals
Manca de transport de sediments pel riu Ebre
Canvis morfològics al litoral: erosió de la línia de costa, resultant tant del transport
longitudinal de sediments com de l’augment del nivell del mar
Tancament de les badies
Disminució i degradació de les platges
Potencial salinització, inundació i pèrdua de terrenys, especialment els situats al voltant de
les badies i a la costa externa, amb afectació greu a la integritat física del Delta
Permanència de la falca salina per reducció de cabals del riu i augment del nivell del mar,
que provocaria augment de la salinització i eutrofització, amb major ocurrència d’episodis
d’hipòxia a l’estuari
Sobreexplotació dels aqüífers per escassetat de recursos hídrics
Pèrdua de patrimoni natural: pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat. Modificació de la idoneïtat
climàtica de les espècies vegetals i animals
Dificultat de conservació de les cobertes de boscos de ribera i altres cobertes associades a
aigües continentals
Canvis en les característiques estructurals, funcionals i en la biota dels sistemes naturals:
canvis en els cicles biològics, en la presència i abundància d’espècies, en les relacions entre
elles i extinció d’algunes poblacions en desaparèixer els hàbitats que ocupen
Risc d’augment d’espècies al·lòctones i invasores
Pèrdua de valors ambientals i paisatgístics
Increment del risc d’incendis agroforestals
Les platges, els sistemes dunars i altres sistemes naturals com les maresmes són favorables
per a l’adaptació a l’augment del nivell del mar degut al seu dinamisme respecte a d’altres
usos del sòl rígids, particularment aquells que suposen superfícies construïdes, que no
presenten capacitat adaptativa. Així mateix, la baixa ocupació de la plana deltaica per nuclis
urbanitzats i infraestructures és avantatjosa per a l’adaptació a l’augment del nivell del mar
L’existència del Parc Natural del Delta de l’Ebre i la seva pertinença a la xarxa Natura 2000,
així com també la declaració de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre, faciliten
instruments per garantir una gestió adequada del medi i permeten engegar programes i
actuacions relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic

50

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

3.2.2. Vulnerabilitats en els sistemes socioeconòmics
Nuclis urbans i població
Efectes:
Negatiu
Positiu
Pèrdua de patrimoni i danys a la propietat per augment del nivell del mar
Afectació a les zones urbanes degut a l’augment del nivell del mar, la subsidència i la
regressió, especialment al nucli de Riumar
Major freqüència d’onades de calor i pèrdua de confort climàtic
Disminució de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics, amb risc de restriccions d’aigua de
boca
Canvis en les condicions sanitàries i ambientals, amb risc d’increment de malalties
transmeses per vectors, al·lèrgies, malalties asmàtiques, cops de calor, deshidratació,
hipotensions, etc.

Agricultura
Efectes:
Negatiu
Positiu
Pèrdua de terrenys agrícoles per inundació o salinització i augment dels costos de bombeig i
de manteniment de les infraestructures de regadiu
Disminució de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics per a reg de cultius a causa d’una
reducció de cabals del riu i major recurrència de les sequeres
Augment de la demanda d’aigua en els conreus per compensar l’increment de
l’evapotranspiració
Pèrdues puntuals de producció degudes a fenòmens extrems i pèrdua progressiva de
producció per salinització del sòl
Increment dels efectes de plagues i malures sobre els conreus
Increment del risc d’incendi sobre els sistemes agroforestals
Acceleració del cicle vegetatiu (avançament de l’inici del període de creixement i
manteniment de la planta, i reducció del temps necessari per completar el cicle vital), que
pot tenir conseqüències negatives sobre la producció i la qualitat dels productes agrícoles.
Un cicle més curt, acompanyat de varietats que s’hi adaptin, podria permetre ampliar el
ventall de rotació de cultius i mantenir-ne la qualitat
Canvi de varietats i tècniques de cultiu (ex: sembra en sec) del conreu de l’arròs com a
conseqüència d’una major demanda hídrica de les varietats cultivades, per mantenir-ne la
producció o per modificació de les característiques fisicoquímiques del sòl (salinització)
Determinades pràctiques agrícoles (conreus de conservació, incorporació de carboni al sòl,
agricultura de precisió, etc.) poden contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic
El cooperativisme agrari àmpliament implantat al Delta de l’Ebre és un bon instrument per
potenciar el producte arrosser, reduir-ne els costos de producció i millorar-ne les xarxes de
distribució
En un context econòmic global, s’observa una tendència a l’increment en el consum de
productes de proximitat, ecològics i de qualitat
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Pesca i aqüicultura
Efectes:
Negatiu
Positiu
Disminució de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics, que pot afectar negativament el
desenvolupament òptim de les activitats pesqueres i marisqueres
Afectacions a les espècies d’interès pesquer (peixos, crustacis, mol·luscs, etc.) i disminució
de les captures per un augment de la temperatura de l’aigua del mar, salinització,
acidificació, estratificació i/o menor aportació d’aigua dolça provinent del riu
Afecció a les instal·lacions existents (gàbies, plataformes flotants i no flotants, batees,
estanys) per l’augment del nivell del mar
Disminució de la producció a les badies per un augment de la temperatura de l’aigua, menor
renovació de l’aigua i menor aportació d’aigua dolça i nutrients provinents del riu
Gestió complexa de les badies i llacunes per tancament, ompliment, eutrofització, anòxia,
escalfament de l’aigua, proliferacions biològiques nocives, mortalitat d’organismes, etc.
Pèrdua de terrenys dedicats a l’aqüicultura en terra per inundació
Increment dels costos d’explotació
Invasió de noves espècies al·lòctones nocives per a la pesca i l’aqüicultura

Salines
Efectes:
Negatiu
Positiu
Pèrdua de terrenys de les salines de la Trinitat per l’augment del nivell del mar i retrocés de
la línia de costa a la franja litoral
La temporada productiva es podria allargar com a conseqüència de l’augment de la
temperatura i l’evaporació

Turisme
Efectes:
Negatiu
Positiu
Afectació directa a instal·lacions existents (càmpings, segones residències, restauració, etc)
Major freqüència d’onades de calor i pèrdua de confort climàtic
Disminució i degradació de les platges per increment del nivell del mar i major freqüència i
intensitat de temporals
Pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat, amb efectes negatius sobre l’afluència de visitants
Pèrdua d’atractiu turístic per pèrdua de valors ambientals i canvis en la qualitat paisatgística
Afectació al turisme gastronòmic i als projectes de productes km0 per canvis en els tipus i la
productivitat dels conreus, en la producció pesquera i aqüícola
Disminució de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics, amb risc de restriccions d’aigua de
boca i/o per a usos recreatius, que pot afectar negativament el desenvolupament òptim de
les activitats turístiques
Canvis en les condicions sanitàries i ambientals, amb risc d’increment de malalties
transmeses per vectors, al·lèrgies, malalties asmàtiques, cops de calor, deshidratació,
hipotensions, etc.
Desestacionalització en l’afluència de visitants, actualment concentrada durant l’estiu (juliol
i agost) i les vacances de Setmana Santa
L’existència de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) pot ser un bon marc per
capacitar l’adaptació del sector turístic al canvi climàtic
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Infraestructures
Efectes:
Negatiu
Positiu
Afectació a les infraestructures i instal·lacions (viàries, portuàries, de protecció de la línia de
costa, xarxes de serveis, etc.) degut a l’augment del nivell del mar i l’erosió costanera,
especialment aquelles situades a primera línia de costa o bé properes a ella
Afectació a la funcionalitat de les estacions de bombament de desaigües agrícoles, situades
a les cotes baixes, especialment les ubicades a primera línia de costa i a les badies del Fangar
i dels Alfacs
Afectació a la funcionalitat de les EDAR’s, col·lectors, emissaris submarins i a la dispersió de
l’efluent per l’augment del nivell del mar i les alteracions en els corrents marins dominants
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4. Context de les polítiques actuals
L’elaboració d’un document d’Accions per al clima al Delta de l’Ebre ha de tenir en compte els plans i
programes actualment en vigor. El marc de polítiques existents és ampli i, sovint, aquesta
complexitat i la manca de coordinació institucional dificulten el plantejament integrat del territori i
esdevenen una barrera per a l’optimització de les mateixes. L’anàlisi de les principals polítiques que
incideixen en la gestió del Delta de l’Ebre ha de permetre identificar si aquestes són una barrera o un
element facilitador de la lluita contra el canvi climàtic.
La planificació de la gestió de l’aigua de la conca de l’Ebre ve regulada pel text refós de la Llei
d’Aigües espanyola (TRLA) i la duu a terme la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre en execució de les
seves competències sobre les conques intercomunitàries. Amb l’aprovació de la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell (Directiva Marc de l’Aigua) i la seva transposició a
l’ordenament jurídic estatal, el primer Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (aprovat l’any 1998 i en
vigor durant 15 anys) va ser renovat amb el Pla hidrològic de primer cicle (2009-2015). Finalment, el
20 de gener de 2016 va entrar en vigor el Pla hidrològic actualment vigent (Pla hidrològic de segon
cicle 2015-2021) que, entre d’altres, preveu abastir 465.000 noves hectàrees de regadiu, la
construcció de 52 embassaments més i la previsió d’un cabal ecològic molt inferior a les xifres
aprovades i consensuades a Catalunya. És prou sabuda la històrica i constant reivindicació per part
dels agents del territori davant les deficiències que suposa aquesta planificació hidrològica: la manca
d’aportació de sediments per al manteniment del Delta i les activitats socioeconòmiques que s’hi
desenvolupen, el cabal insuficient per garantir i salvaguardar la biodiversitat del riu, o la
impossibilitat d’assolir el bon estat de les masses d’aigua.
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es desenvolupa a través del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. Una de les seves línies d’actuació és l’impuls a la
sostenibilitat ambiental amb el foment de l’economia verda, on s’inclouen l’eficiència energètica, la
reducció de la petjada de carboni, la millora de la gestió dels recursos naturals, la reducció dels
impactes ambientals, la reutilització dels recursos naturals per a la creació d’energia i la cerca
d’aplicacions d’energies alternatives. Durant el període 2007-2013, s’han concedit ajuts a 20
projectes Leader i s’ha participat en 4 projectes de cooperació.
El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) de Catalunya 2014-2020 és un dels principals
instruments de què disposa la Generalitat per promoure una política estructural dirigida al món
pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes de la pesca i l'aqüicultura. En
el marc del FEMP, el desenvolupament local està governat pels grups d’acció local pesquers (GALP),
entitats que col·laboren amb el DARP en la gestió dels ajuts a Catalunya. Per resolució de 28
d’octubre de 2016, es va seleccionar l’Associació Grup Acció Local Terres de L’Ebre com a grup
d’acció local pesquer, es va aprovar l’estratègia de desenvolupament local participativa presentada
per aquesta associació i es va assignar una dotació pressupostària per a l’aplicació de l’estratègia.
Altres plans i programes del DARP són el Pla de regadius de Catalunya 2008-2020, el Programa de
foment de la producció agroalimentària ecològica 2015-2020, el Pla marc del cooperativisme agrari

54

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

català 2016-2020, el Pla anual de transferència tecnològica o el Pla estratègic de recerca, innovació i
transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.
El Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya és una combinació de plans i programes (PEIN,
ENPE i xN2000). Aquests espais són gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb
competències sobre la planificació, a diferents nivells, pel que fa a aigua, residus, desenvolupament
urbanístic, transport i medi ambient. El departament té la competència de la planificació zonal de tot
el Principat, seguint les orientacions del Pla territorial general de Catalunya i dels Plans territorials
parcials, i promou estratègies integrades per a la protecció del litoral a través de l’aplicació de la Llei
d’ordenació del litoral català (actualment, aprovada la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei).
Aquestes polítiques són fonamentals per a la gestió adaptativa del Delta, tot i que el Pla de Gestió
d’aquest espai encara està pendent d’aprovació.
En data 9 d’octubre de 2012, el Govern va aprovar el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya
2012-2020, que incorpora els aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia. El
Pla estableix com a eixos estratègics les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica, les energies
renovables com a opció estratègica, la contribució als compromisos de reducció de GEH o la
implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del país.
A novembre de 2012, es va presentar l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
(ESCACC), que té per objectiu estratègic que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als
impactes del canvi climàtic. En aquest document es defineixen els sectors socioeconòmics i sistemes
susceptibles de patir impactes i s’estableix una proposta de mesures d’adaptació. Amb el primer
informe de seguiment i avaluació, de febrer de 2017, s’actualitzen els coneixements sobre els
impactes del canvi climàtic i es fa el seguiment de les mesures contingudes a l’ESCACC. En aquest
context, dues de les mesures genèriques directament relacionades amb el Delta són la implantació
de cabals de manteniment i la garantia d’aportació de sediments a la part catalana de l’Ebre, i
l’adaptació del desenvolupament urbanístic a la vulnerabilitat del Delta al canvi climàtic. Pel que fa a
les mesures específiques, es detallen accions per a cadascun dels sectors definits.
Amb data 27 de juliol de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del canvi climàtic (Llei
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic). El text recull i formula propostes reguladores concretes
per integrar les dinàmiques relacionades amb el canvi climàtic a les polítiques sectorials de les
administracions públiques.
En aquest context ampli, on les administracions locals i els actors socioeconòmics tenen un paper
fonamental, els processos de mitigació i d’adaptació exigeixen noves maneres de formular les
polítiques, basades en un enfocament integrat, transparent i amb un objectiu comú: reduir la
vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic.
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5. Principals reptes identificats en el Delta de l’Ebre
Quin Delta de l’Ebre volem en el futur?
A partir de la identificació dels impactes actuals i potencials provocats pel canvi climàtic i pel canvi
global, i les principals vulnerabilitats que presenta el Delta de l’Ebre, cal ser capaços d’imaginar què
volem i, per tant, quins són els reptes que hem d’afrontar. Les posteriors mesures de mitigació i
d’adaptació a implementar han d’obeir a la resolució dels reptes definits i han de permetre que
l’imaginari futur del Delta pugui esdevenir una realitat. L’adaptació al canvi climàtic passa per
anticipar-se als efectes adversos, prendre les accions apropiades per a minimitzar-ne les
conseqüències i, fins i tot, aprofitar els avantatges que se’n puguin derivar.
Cal tenir en compte que les mesures de mitigació i d’adaptació, així com també les accions que les
desenvolupin, han de passar per un procés participatiu de debat i de consens entre tots els agents
del territori. Aquest procés s’ha de desenvolupar en el marc d’una taula de treball, a constituir de
forma primordial com a òrgan de diàleg entre els actors socials, econòmics i les administracions
públiques. En aquest sentit, si bé les accions que es derivin dels reptes identificats i de les mesures
plantejades, i la seva priorització temporal, han de ser tractats i consensuats, la constitució d’aquesta
Taula esdevé el primer dels reptes a afrontar i, a partir d’ella, no només es podran materialitzar les
accions contemplades en aquest document, sinó també totes aquelles que sorgeixin del treball
conjunt.
Els principals reptes identificats al Delta en el marc del canvi climàtic i del canvi global són:

Implicar activament tots els actors socials i econòmics, i totes les administracions involucrades,
en el desenvolupament sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i participatiu
que faciliti la millora en les formes de governança, defugint de dogmatismes.
Aconseguir l’equilibri i el consens necessaris entre els diversos interessos i les diferents visions
existents al Delta: entre sectors productius (arrossaires vs. pescadors/mariscadors), entre
diferents valors (sectors productius vs. protecció de la biodiversitat) i entre diverses visions
(productivista vs. conservacionista).
Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural com del medi
socioeconòmic que sustenta el Delta: un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, com a
solució troncal, i un model d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa.
Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en tots els sectors
productius: agricultura i pesca de qualitat, amb més valor econòmic; sector industrial i de
construcció de qualitat; turisme sostenible.
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6. Conclusions de la diagnosi
Més de 61.000 persones viuen a la segona zona humida més important de la Mediterrània
occidental, un Delta que té el seu origen entre 8.000 i 6.000 anys enrere. Un espai singular de 300
Km2 on el conreu de l’arròs és la principal activitat -més del 65% de la superfície del Delta- i on els
hàbitats naturals representen el 20%. Agricultura i natura altre cop. Però també pesca, marisqueig,
aqüicultura i turisme. Paradís de moltes aus, i escenari viu dels impactes del canvi global: espècies
autòctones malden per sobreviure davant l’establiment d’espècies al·lòctones, aigua i sediments en
minva progressiva la primera i en minva absoluta la segona. El nivell del mar que va pujant, la
subsidència actuant i la regressió evident de la línia costanera en molts trams. El canvi climàtic no fa
sinó posar el dit a la nafra en la vulnerabilitat del Delta de l’Ebre: la desaparició física de l’espai.
Cap altre territori de Catalunya d’aquestes dimensions corre, avui, aquest risc. La desaparició
d’aquest tros de país és causada per quatre factors, i només un d’aquests quatre factors és natural,
no induït per l’activitat antròpica: la subsidència. Els altres tres factors són causats directament per
l’acció humana: la manca d’aigua i sediments, per una banda, i l’increment accelerat del nivell del
mar, per l’altra. És possible revertir la situació? Sí, i no només és possible sinó absolutament
necessari. Com? Fent que arribi més aigua i sediments al Delta a través del riu, com fan la majoria
dels rius del món. Poc podem fer respecte l’increment accelerat del nivell del mar, però si al Delta
arribessin molts més sediments acompanyats de cabals generadors i un règim variable de cabals
ambientals com els aprovats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE), la
subsidència minvaria i el Delta seria molt menys vulnerable del que ho és ara. Altres alternatives com
les que fan referència a l’enginyeria clàssica (espigons, esculleres, murs perimetrals, dics, etc.), que
han estat plantejades per alguns actors del Delta de l’Ebre, cal valorar-les en un context de
sostenibilitat de les mesures.
La supervivència del Delta res té a veure amb el fet que sigui un parc natural, o que l’arròs, el
turisme, el marisqueig i la pesca contribueixin en un determinat percentatge al PIB de Catalunya. La
seva desaparició representaria la pèrdua no només d’una part del nostre territori, un lloc únic que és
la segona zona humida més important de la Mediterrània occidental i l’ambient natural de major
rellevància de la costa catalana, sinó també d’una part de la cultura i de les tradicions, altament
singulars, d’aquesta part de Catalunya; suposaria un fracàs absolut en la gestió dels recursos naturals
per part nostra, una vergonya universal. Tan universal com la mort de la barrera de corall vermell a
Austràlia o la desaparició dels ossos polars.
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PART II. MESURES DE MITIGACIÓ I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
7. Mesures de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic
La identificació dels principals reptes existents al Delta de l’Ebre és el punt de partida per a la
definició de les mesures de mitigació i d’adaptació a implementar. D’aquesta manera, els quatre
reptes definits en la diagnosi s’han traduït en cinc mesures que, al seu torn, es materialitzaran en un
seguit d’accions que han de permetre l’assoliment dels objectius marcats.
Seguint el mateix ordre establert en la definició dels reptes, es defineixen les següents mesures de
mitigació i d’adaptació:

REPTE A: Implicar activament tots els actors socials i econòmics, i totes les administracions
involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i
participatiu que faciliti la millora en les formes de governança, defugint de dogmatismes.
REPTE B: Aconseguir l’equilibri i el consens necessaris entre els diversos interessos i les diferents
visions existents al Delta: entre sectors productius (arrossaires vs. pescadors/mariscadors), entre
diferents valors (sectors productius vs. protecció de la biodiversitat) i entre diverses visions
(productivista vs. conservacionista).
AB.1. Trencar l’individualisme i fomentar un projecte comú del territori i pel territori, consensuat
i assumit per tots els actors, que permeti definir un nou model de governança.

REPTE C: Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural com del
medi socioeconòmic que sustenta el Delta: un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, com a
solució troncal, i un model d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa.
C.1. Implantar uns cabals ambientals al riu Ebre per tal de mantenir l’estructura i funcionament
del riu i l’estuari, i la restauració del flux sedimentari.
C.2. Recuperar la funció protectora dels sistemes costaners i treballar conjuntament amb els
processos naturals per pal·liar la pujada del nivell del mar i la regressió de la línia de costa.

REPTE D: Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en tots els
sectors productius: agricultura i pesca de qualitat, amb més valor econòmic; sector industrial i de
construcció de qualitat; turisme sostenible.
D.1. Optimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el segrest de carboni i de
nutrients en els arrossars del Delta, millorar les condicions de conreu i augmentar el valor afegit
del producte.
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D.2. Incorporar els impactes i riscos del canvi climàtic en la definició de les polítiques que han de
guiar els diferents sectors socioeconòmics del territori.
Tot seguit, es descriuen i justifiquen amb major detall les mesures proposades, i s’introdueixen les
accions concretes contemplades en cadascuna d’elles. La descripció detallada de les accions es
realitza, en format fitxes, al capítol 9 del present document.
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7.1. MESURA AB.1: Trencar l’individualisme i fomentar un projecte comú del territori i pel
territori, consensuat i assumit per tots els actors, que permeti definir un nou model de
governança
La singularitat del Delta de l’Ebre, sumada a l’elevada vulnerabilitat d’aquest territori davant els
impactes del canvi climàtic i del canvi global, expliquen la gran quantitat d’estudis, publicacions,
projectes i programes que, històricament, han tingut aquest espai com a eix central. Tanmateix, la
dificultat tècnica i política d’apostar per una solució global ha fet que, en l’actualitat, no hi hagi un pla
definit d’actuació integral, sinó un seguit de propostes puntuals per contrarestar els impactes sobre
aquest entorn únic i excepcional.
La gran complexitat que representa el sistema socioeconòmic del Delta de l’Ebre, on s’integren
diferents punts de vista i interessos, i la massa normalitzada manca de diàleg i d’entesa entre
aquests, reclama un canvi en les formes de fer política i una millora en les pràctiques de governança.
Aquesta mesura pretén promoure el compromís, la transparència en el debat i la necessària
confiança entre els actors per mediar en els desacords, permetre el treball conjunt i la imprescindible
visió integral del territori, trobar solucions consensuades i compatibles i, en definitiva, formular
polítiques efectives d’abast col·lectiu.
La creació d’un instrument que faciliti la participació dels actors del territori i la presa de decisions
esdevé un pas imprescindible per a la implantació exitosa de les estratègies de mitigació i
d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Aquest camí no és nou, i a Catalunya són diverses les
experiències orientades cap a aquesta millora en les pràctiques de governança. Un exemple n’és la
Comunitat d’Usuaris de l’Aigua de la Plana Litoral de la Muga, impulsada en el marc del projecte Life
MEDACC amb objectius de funcionament similars als aquí plantejats. Aquesta Comunitat és l’espai de
discussió de les mesures i accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic en la gestió de l’aigua
en la plana litoral d’aquesta conca entre els usuaris i tots els actors de l’aigua, amb interessos no
sempre coincidents, per tal que aquestes mesures puguin arribar a ser eficaces i eficients.
En l’àmbit del Delta de l’Ebre, el foment de les pràctiques de governança es concreta en una única
acció, tan única com imprescindible:
 Constitució de la Taula d’Actors del Delta de l’Ebre, que bé podria ser assumida des de la Comissió
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE).
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7.2. MESURA C.1: Implantar uns cabals ambientals al riu Ebre per tal de mantenir
l’estructura i funcionament del riu i l’estuari, i la restauració del flux sedimentari.
La mesura troncal per reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat del Delta de l’Ebre rau en
l’aigua i els sediments: més aigua i, sobretot, més sediments. Aquesta mesura es defineix en un
seguit d’accions de gestió del cabal del riu i dels sediments que actualment queden retinguts en els
embassaments de la conca, especialment en el sistema Mequinensa - Riba-roja, així com també en la
revisió dels mateixos protocols de gestió dels embassaments i de les concessions de les centrals
hidroelèctriques.
En els termes establerts per la legislació vigent, i en tractar-se d’una conca intercomunitària, la
concreció d’aquestes accions només és possible, actualment, amb la implicació de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre i, per tant, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient del
govern espanyol. Tot i que aquest fet va molt més enllà de les accions concretes que centren el
present document, cal remarcar, tal com també s’estableix en l’ESCACC, que el context idoni per
facilitar la planificació i la gestió de l’aigua i dels sediments seria que l’ACA fos l’autoritat plenament
competent en tot el territori català, per mitjà d’un Organisme de gestió de la conca de l’Ebre a
Catalunya i la subscripció de convenis amb la resta d’autoritats competents en aquesta conca
hidrogràfica compartida.
Per altra banda, cal fer esment específic a la Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions
científiques, legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la
conca de l’Ebre, especialment als de Mequinensa i Riba-roja d’Ebre que, arran de la moció impulsada
per la Campanya pels sediments, va ser presentada a la Mesa del Parlament el passat 14 de març de
2017 i aprovada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb data 5 de juliol de 2017 (Text
presentat: BOPC 372, 29). Així mateix, en sessió de 20 d’abril de 2017, la Junta Rectora del Parc
Natural del Delta de l’Ebre va acordar donar suport a la proposta presentada per la Campanya pels
sediments.
En aquest context, i adoptant els fets exposats a la Proposta de resolució, les accions a realitzar en
aquesta segona mesura es concreten en:
 Implantació d’un règim variable de cabals ambientals en el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
que sigui capaç de mantenir el bon funcionament del riu i l’estuari.
 Anàlisi i modelització de la capacitat del riu Ebre i dels canals de reg per transportar sediments.
 Caracterització de la idoneïtat dels sediments retinguts en els embassaments a fi de determinar
les pràctiques que n’han de permetre l’aprofitament aigües avall.
 Elaboració d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre i realització d’una
prova pilot de traspàs de sediments a l’embassament de Riba-roja.
 Requeriment a l’Estat espanyol d’una inspecció independent de tots els mecanismes,
especialment dels desguassos de fons, de les preses de Mequinensa, Riba-roja i Flix.
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 Instància a les institucions competents a revisar els protocols d’actuació en la gestió de les preses
i les autoritzacions ambientals integrades.
 Instància a les institucions competents a impulsar l’inici dels expedients de revisió de les
concessions de les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix.
 Recuperació de la política del colmateig al Delta de l’Ebre.
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7.3. MESURA C.2: Recuperar la funció protectora dels sistemes costaners i treballar
conjuntament amb els processos naturals per pal·liar la pujada del nivell del mar i la
regressió de la línia de costa
Les estratègies de gestió de les zones costaneres davant la regressió provocada pels impactes del
canvi climàtic s’han classificat en un gradient d’alternatives: protegir propietats i infraestructures,
que comporta mantenir la línia de costa utilitzant tècniques d’enginyeria marítima; adaptar, que
implica treballar conjuntament amb els processos naturals per reduir els riscos permetent el canvi
natural de la costa; o retrocedir, que suposa deixar més espai a l’aigua i permetre una nova línia de
costa terra endins.
La gestió del litoral català, com la de moltes zones costaneres de la Mediterrània s’ha basat, fins ara,
en estratègies de protecció: una visió de control basada en la rigidització i en l’artificialització, o en
regeneracions massives. S’ha estès la percepció que podem controlar la natura; percepció que,
d’altra banda, xoca amb una naturalesa altament dinàmica, especialment en sistemes sedimentaris
com els deltes. En molts casos, tot hi haver resolt els problemes d’erosió de forma local o temporal,
aquesta estratègia ha accentuat els problemes erosius aigües amunt i/o aigües avall i, en definitiva,
no ha fet més sinó augmentar la vulnerabilitat del sistema. Per contra, pràcticament s’ha obviat la
naturalesa dinàmica i canviant del litoral, els mecanismes d’autodefensa que el mateix sistema posa
en marxa per lluitar contra la regressió o la possibilitat de treball conjunt amb aquests processos
naturals. I, especialment en el Delta de l’Ebre, aquestes poden ser estratègies més adaptatives, que
milloren la capacitat natural per fer front als esdeveniments extrems (per exemple, temporals
marins).
Si bé la percepció de la població sobre la gravetat dels impactes del canvi climàtic s’ha anat
intensificant, també s’evidencien grans divergències a l’hora de valorar la capacitat de resposta i les
estratègies a implementar. Les preferències en les actuacions provenen, en part, de la nostra
percepció sobre els sistemes litorals. En moltes ocasions, el treball amb els processos físics i la
recuperació de mecanismes naturals de protecció costanera interfereixen directament amb
interessos privats, i poden arribar a generar importants conflictes socials. La percepció que un
sistema dunar regenerat i la restauració d’uns aiguamolls poden ser tant o més eficients que una
obra dura és encara molt feble. Domina la visió -i és lògic, atesa la gran tradició en obra dura que
tenim- que la recuperació dels sistemes de defensa naturals tenen justificació des del punt de vista
purament conservacionista i no esdevenen una veritable defensa contra l’augment del nivell del mar
i les tempestes (Serra J., Roca E., 2010). Tanmateix, actualment la Unió Europea considera prioritari
el desenvolupament de tècniques fonamentades en solucions basades en la natura (conegudes amb
l’acrònim NBS), combinant quan cal infraestructures verdes amb infraestructures clàssiques.
En aquest punt, l’enfocament de la gestió del litoral passa per integrar i coordinar les polítiques que
els diferents agents públics i privats hi duen a terme, mitjançant una planificació racional i un procés
continu i dinàmic de gestió integrada. La Gestió Integrada del Litoral o Gestió Integrada de Zones
costaneres (GIZC) esdevé la peça clau per enllaçar les polítiques amb allò que, amb fets, comprovem
que està essent objecte de regulació. I tan sols la participació dels afectats, la difusió dels aspectes
costaners rellevants entre la població, la transparència i l’accés a la informació permetran garantir
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l’eficàcia d’aquesta gestió, legitimar la mesura d’adaptació proposada i les accions a dur a terme, així
com generar la necessària confiança en les intervencions.
Cal prendre com a referència les experiències d’altres zones humides com els Països Baixos o el Delta
del Mississipí, on han deixat de confiar només en les barreres rígides i han començat a aplicar
solucions basades en la natura i en alguns casos una retirada ordenada de la costa, deixant espais
lliures i sistemes de platges i aiguamolls que actuen com a defensa natural per aturar les
inundacions. En aquesta línia, la tercera mesura plantejada al Delta de l’Ebre va encaminada a
recuperar aquesta funció protectora que, de forma natural, ofereixen els sistemes costaners, amb el
manteniment de les dunes existents, la creació de nous sistemes de platja-duna-aiguamoll-duna al
llarg de tot el front costaner i el treball amb solucions naturals que permetin fixar el terreny.
Els objectius principals que es plantegen són: 1) aconseguir una platja amb més amplada que permeti
la seva dinàmica natural 2) assegurar un sistema d’amortiment davant els temporals 3) protegir
contra la pujada del nivell del mar 4) crear un ecosistema de flora i fauna 5) augmentar la resiliència
del sistema davant de futures situacions poc previsibles 6) argumentar les accions proposades i
generar confiança entre els afectats.
Ara per ara, la responsabilitat màxima en la gestió de costes recau en el Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar té com
a principal objectiu protegir el medi ambient costaner i marí, així com també garantir el seu ús lliure,
públic i gratuït per mitjà de la Llei de Costes (22/1988), modificada per la Llei 2/2013, de protecció i
ús sostenible del litoral, com a principals marcs reguladors. No és difícil intuir que aquestes normes,
que regulen la costa com una estreta franja geogràfica de terreny, estan molt allunyades de ser útils
per a poder desenvolupar una gestió integrada de les zones costaneres sobre la qual pivota el seu
desenvolupament sostenible al segle XXI. Una excessiva fragmentació de responsabilitats, un excés
de zel en la utilització recreativa del litoral i l’allunyament de les recomanacions internacionals són
grans mals en la nostra gestió de costes (Romagosa F., 2016).
Cal esmentar, però, que el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya amplia l’àmbit competencial de
la Generalitat, incorporant a l’ordenació del litoral, entre d’altres, la gestió del domini públic
marítimo-terrestre. L’articulació de nous instruments jurídics propis es tradueix en l’Avantprojecte de
llei d’ordenació del litoral, actualment en tramitació, que ha de permetre un model de gestió
integrada de l’espai costaner.
Les accions a realitzar en aquesta mesura es concreten en:
 Recuperació d’una platja amb amplada suficient per respondre als temporals i a la pujada del
nivell del mar.
 Formació i foment de sistemes dunars i de cordons litorals que garanteixin el moviment lliure de
la sorra.
 Recuperació de zones humides i llacunes com a elements de biodiversitat, de protecció de la línia
de costa i afavoridors de l’acreció i del segrest de carboni.
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 Execució d’actuacions de protecció flexibles, que reprodueixin les solucions naturals, amb una
despesa assumible i un baix impacte ambiental.
 Execució dels projectes de construcció de guardes costaneres a les badies dels Alfacs i del Fangar
(camins de guarda).
 Recuperació d’un braç secundari del riu, amb la renaturalització d’hàbitats i la creació d’un
corredor verd i d’ús per a la ciutadania i el turisme.
 Millora de la qualitat de l’aigua de la badia del Fangar i dels Alfacs.
 Millora en la gestió dels filtres verds i regulació dels efluents que s’aboquen a les llacunes i badies.
 Monitorització de la subsidència i la geodinàmica del front litoral, les badies i les llacunes.
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7.4. MESURA D.1: Optimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el segrest
de carboni i de nutrients en els arrossars del Delta, millorar les condicions de conreu i
augmentar el valor afegit del producte
En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, s’han avaluat els nivells d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle produïts pels arrossars en funció de les pràctiques agrícoles i de les característiques de
les finques.
Els estudis de camp en els arrossars i l’aplicació de diferents pràctiques agrícoles durant la collita i la
post-collita també han permès saber quines pràctiques de gestió de l’aigua i altres pràctiques
agrícoles minimitzen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle sense afectar ni la producció
d’arròs ni la biodiversitat. Els resultats obtinguts esdevenen la base per establir un instrument de
gestió de les emissions que sigui d’utilitat per al sector arrossaire.
Més enllà de la mitigació de les emissions netes dels arrossars, aquesta mesura també integra
accions lligades a l’adaptació del cultiu majoritari al Delta de l’Ebre davant les noves condicions
derivades del canvi climàtic, així com també noves oportunitats i estratègies de qualitat i de marca
per augmentar el valor afegit de l’arròs.
Les accions a realitzar en el marc del sector arrossaire es concreten en:
 Modificació del patró d’inundació dels arrossars i canvis en la gestió de l’aigua: reg intermitent.
 Proves pilot i monitorització de pràctiques agràries en relació a la fertilització, la gestió de la
matèria orgànica després de la collita i l’ús de maquinària per determinar la possible reducció o
augment de les emissions, la temporització i/o la quantitat òptima.
 Aplicació de mesures de gestió que evitin o minimitzin la salinització, l’erosió i la pèrdua de
matèria orgànica del sòl.
 Anàlisi de la viabilitat i les condicions de conreu per a l’aplicació de la sembra en sec de l’arròs.
 Desenvolupament de varietats d'arròs més tolerants a la salinitat.
 Proves pilot i modelització de la incorporació de matèria orgànica i inorgànica en el sòl a partir de
l’aportació de sediments pels canals.
 Foment de la modernització de les infraestructures de reg, adaptant-les a la pujada del nivell del
mar i al transport de sediments, impulsant la sectorització dels drenatges i el canvis en la ubicació
de les estacions de bombament quan siguin necessaris.
 Condicionament de la infraestructura de reg que comunica el riu amb la llacuna del Canal Vell i
amb la badia, amb la conseqüent millora en l’aportació d’aigua dolça.
 Anàlisi del potencial d’ús d’energies renovables en les infraestructures de reg, com a oportunitat
de millora o com a mecanisme per respondre a les noves necessitats de bombament de l’aigua.
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 Establiment de jornades informatives destinades al sector agrícola, amb l’objectiu de potenciar la
transferència de coneixement, de tecnologia i les mesures de gestió entre els usuaris.
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7.5. MESURA D.2: Incorporar els impactes i riscos derivats del canvi climàtic en la
definició de les polítiques que han de guiar els diferents sectors socioeconòmics
La darrera de les mesures definides és la que, pel seu caràcter genèric, integra un nombre més elevat
d’accions, que han de permetre l’adequació de cadascun dels sectors socioeconòmics del territori a
la nova realitat derivada del canvi climàtic. Els impactes i riscos, àmpliament descrits en els primers
apartats d’aquest document, fan palesa la necessària implicació de tots els actors i l’aportació,
cadascun en el seu àmbit, d’un gra de sorra en l’assoliment de l’objectiu comú de reducció de la
vulnerabilitat.
En aquest sentit, la recentment aprovada Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic dedica el
Capítol III a les polítiques sectorials, establint un marc legal propi que ha de permetre desenvolupar
plenament tots els aspectes que en matèria de política climàtica han de guiar les accions de les
institucions, de la societat i dels diversos sectors econòmics. El caràcter complex i transversal del
canvi climàtic implica àrees i àmbits com l’agricultura i la ramaderia, la pesca i l’aqüicultura, el
marisqueig, els recursos hídrics, l’energia, l’habitatge, l’urbanisme, la mobilitat, la salut, el turisme,
els sectors industrials, les infraestructures, la gestió forestal o la protecció civil.
Cadascun dels sectors socioeconòmics presents en l’àmbit del Delta de l’Ebre disposa d’un ventall de
possibles accions a desenvolupar, tant de mitigació com d’adaptació, que cal anar executant a
mesura que el diàleg i el treball conjunt així ho permetin.
Les accions que, a priori, es concreten en aquesta mesura són:
 Adhesió de tots els municipis del Delta de l’Ebre al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i elaboració dels
corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
 Adaptació del desenvolupament urbanístic a la vulnerabilitat que presenta el Delta i incorporació
dels impactes i riscos derivats del canvi climàtic a la planificació urbanística del territori.
 Definició de plans d’emergència específics davant de fenòmens meteorològics extrems.
 Garantia d'accés als serveis bàsics d’aigua i d’energia a la població amb risc d'exclusió.
 Definició de plans per a un ús més eficient de l’aigua urbana.
 Establiment de sistemes de vigilància i de control de l’aigua de consum humà.
 Promoció del comerç de proximitat i del comerç tradicional.
 Promoció de programes de seguiment del medi marí, deltaic i fluvial: dels indicadors climàtics, de
les espècies productives i invasores, i dels impactes del canvi climàtic sobre l’ecosistema.
 Canvi de paradigma en la gestió de l’activitat pesquera, amb un enfocament ecosistèmic de la
gestió dels recursos i en base a criteris de sostenibilitat.
 Foment de les modalitats de pesca de baix impacte ambiental.
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 Incorporació dels impactes climàtics en els plans de gestió sectorials pesquers i aqüícoles.
 Afavoriment de noves tècniques de pesca i d’aqüicultura.
 Adaptació dels recursos turístics i canvis en l’estratègia de promoció i públic objectiu.
 Impuls a la diversificació de l’oferta turística amb l’objectiu d’incrementar les ofertes menys
climàtic-dependents: cultural, familiar, de negocis, esportiva, gastronòmica, etc.
 Impuls a la desestacionalització de l’oferta turística, potenciant l’estació bimodal: primavera i
tardor.
 Definició i promoció de mesures de mitigació del canvi climàtic en els sectors socioeconòmics
(pesca i aqüicultura, indústria, serveis, comerç, turisme, mobilitat i transport marítim, maquinària
agrícola, urbanisme i habitatge, espais naturals o gestió de residus).
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8. Taula de relació entre reptes, mesures i accions

REPTES
A. Implicar activament tots els
actors socials i econòmics, i totes
les administracions involucrades,
en el desenvolupament
sostenible del territori
B. Aconseguir l’equilibri i el
consens necessaris entre els
diversos interessos i les diferents
visions existents al Delta

C. Reduir la vulnerabilitat i
assegurar la perdurabilitat tant
del medi físic i natural com del
medi socioeconòmic que
sustenta el Delta

MESURES

ACCIONS

AB.1. Trencar l’individualisme i
fomentar un projecte comú del
territori i pel territori, consensuat
i assumit per tots els actors, que
permeti definir un nou model de
governança

 Constitució de la Taula d’Actors del Delta de l’Ebre, que bé podria ser assumida des de la Comissió per a
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE).

C.1. Implantar uns cabals
ambientals al riu Ebre per tal de
mantenir l’estructura i
funcionament del riu i l’estuari, i
la restauració del flux
sedimentari.

 Implantació d’un règim variable de cabals ambientals en el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que sigui
capaç de mantenir el bon funcionament del riu i l’estuari.
 Anàlisi i modelització de la capacitat del riu Ebre i dels canals de reg per transportar sediments.
 Caracterització dels sediments retinguts en els embassaments a fi de determinar les pràctiques que
n’han de permetre l’aprofitament aigües avall i estimació del volum retingut al vas de l’embassament.
 Elaboració d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre i realització d’una prova pilot
de traspàs de sediments a l’embassament de Riba-roja.
 Requeriment a l’Estat espanyol d’una inspecció independent de tots els mecanismes, especialment dels
desguassos de fons, de les preses de Mequinensa, Riba-roja i Flix.
 Instància a les institucions competents a revisar els protocols d’actuació en la gestió de les preses i les
autoritzacions ambientals integrades.
 Instància a les institucions competents a impulsar l’inici dels expedients de revisió de les concessions de
les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix.
 Recuperació de la política del colmateig al Delta de l’Ebre.
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REPTES

MESURES

C.2. Recuperar la funció
protectora dels sistemes
costaners i treballar
conjuntament amb els processos
naturals per pal·liar la pujada del
nivell del mar i la regressió de la
línia de costa

D. Apostar per una base
econòmica que premiï la qualitat
davant la quantitat en tots els
sectors productius

D.1. Optimitzar les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle, el
segrest de carboni i de nutrients
en els arrossars del Delta,
millorar les condicions de conreu
i augmentar el valor afegit del
producte

ACCIONS
 Recuperació d’una platja amb amplada suficient per respondre als temporals i a la pujada del nivell del
mar.
 Restauració, formació i foment de sistemes dunars i cordons litorals que garanteixin el moviment lliure
de la sorra.
 Recuperació de zones humides i llacunes com a elements de biodiversitat, de protecció de la línia de
costa i afavoridors de l’acreció, del segrest de carboni i de la millora de la qualitat de l’aigua.
 Execució d’actuacions de protecció flexibles, que reprodueixin les solucions naturals, de poca
envergadura i baix impacte ambiental.
 Execució dels projectes de construcció de guardes costaneres a la part interior de les badies dels Alfacs i
del Fangar (camins de guarda).
 Recuperació d’un braç secundari del riu, amb la renaturalització d’hàbitats i la creació d’un corredor verd
i d’ús per a la ciutadania i el turisme.
 Millora de la qualitat de l’aigua de la badia del Fangar.
 Millora en la gestió dels filtres verds i regulació dels efluents que s’aboquen a les llacunes i badies.
 Monitorització de la subsidència i la geodinàmica del front litoral, les badies i les llacunes.
 Modificació del patró d’inundació dels arrossars i canvis en la gestió de l’aigua: reg intermitent.
 Proves pilot i monitorització de pràctiques agràries en relació a la fertilització, la gestió de la matèria
orgànica després de la collita i l’ús de maquinària per determinar la possible reducció o augment de les
emissions, la temporització i/o la quantitat òptima.
 Aplicació de mesures de gestió que evitin o minimitzin la salinització, l’erosió i la pèrdua de matèria
orgànica del sòl.
 Anàlisi de la viabilitat i les condicions de conreu per a l’aplicació de la sembra en sec de l’arròs.
 Desenvolupament de varietats d'arròs més tolerants a la salinitat.
 Proves pilot i modelització de la incorporació de matèria orgànica i inorgànica en el sòl a partir de
l’aportació de sediments pels canals.
 Foment de la modernització de les infraestructures de reg, adaptant-les a la pujada del nivell del mar i al
transport de sediments, impulsant la sectorització dels drenatges i el canvis en la ubicació de les
estacions de bombament quan siguin necessaris.
 Condicionament de la infraestructura de reg que comunica el riu amb la llacuna del Canal Vell i amb la
badia, amb la conseqüent millora en l’aportació d’aigua dolça.
 Anàlisi del potencial d’ús d’energies renovables en les infraestructures de reg, com a oportunitat de
millora o com a mecanisme per respondre a les noves necessitats de bombament de l’aigua.
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REPTES

MESURES

ACCIONS
 Establiment de jornades informatives destinades al sector agrícola, amb l’objectiu de potenciar la
transferència de coneixement, de tecnologia i les mesures de gestió entre els usuaris.

D.2. Incorporar els impactes i
riscos del canvi climàtic en la
definició de les polítiques que
han de guiar els diferents sectors
socioeconòmics

 Adhesió de tots els municipis del Delta de l’Ebre al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i elaboració dels
corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
 Adaptació del desenvolupament urbanístic a la vulnerabilitat que presenta el Delta i incorporació dels
impactes i riscos derivats del canvi climàtic a la planificació urbanística del territori.
 Definició de plans d’emergència específics davant de fenòmens meteorològics extrems.
 Garantia d'accés als serveis bàsics d’aigua i d’energia a la població amb risc d'exclusió.
 Definició de plans per a un ús més eficient de l’aigua urbana.
 Establiment de sistemes de vigilància i de control de l’aigua de consum humà.
 Promoció del comerç de proximitat i del comerç tradicional.
 Promoció de programes de seguiment del medi marí, deltaic i fluvial: dels indicadors climàtics, de les
espècies productives i invasores, i dels impactes del canvi climàtic sobre l’ecosistema.
 Canvi de paradigma en la gestió de l’activitat pesquera, amb un enfocament ecosistèmic de la gestió dels
recursos i en base a criteris de sostenibilitat.
 Foment de les modalitats de pesca de baix impacte ambiental (arts tradicionals com el palangre).
 Incorporació dels impactes climàtics en els plans de gestió sectorials pesquers i aqüícoles.
 Afavoriment de noves tècniques de pesca i d’aqüicultura.
 Adaptació dels recursos turístics i canvis en l’estratègia de promoció i públic objectiu.
 Impuls a la diversificació de l’oferta turística amb l’objectiu d’incrementar les ofertes menys climàticdependents: cultural, familiar, de negocis, esportiva, gastronòmica, etc.
 Impuls a la desestacionalització de l’oferta turística, potenciant l’estació bimodal: primavera i tardor.
 Definició i promoció de mesures de mitigació del canvi climàtic en els sectors socioeconòmics (pesca i
aqüicultura, indústria, serveis, comerç, turisme, mobilitat i transport marítim, maquinària agrícola,
urbanisme i habitatge, espais naturals o gestió de residus).
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9.

Fitxes de les Accions per al clima al Delta de l’Ebre

MESURA AB.1: TRENCAR L’INDIVIDUALISME I FOMENTAR UN PROJECTE COMÚ DEL
TERRITORI I PEL TERRITORI, CONSENSUAT I ASSUMIT PER TOTS ELS ACTORS, QUE PERMETI
DEFINIR UN NOU MODEL DE GOVERNANÇA

ACCIÓ 1. Constitució de la Taula d’Actors del Delta de l’Ebre, que bé podria ser assumida des de
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE)
La gran complexitat que representa el Delta de l’Ebre, on s’integren diferents
punts de vista i interessos, i la massa normalitzada manca de diàleg i d’entesa
entre aquests, reclama un canvi en les formes de fer política i una millora en
les pràctiques de governança.

Descripció

La constitució d’una Taula d’Actors del Delta de l’Ebre, on s’hi trobin
representades totes les veus del territori, ha de permetre la coordinació, la
transparència i el debat, i ha d’esdevenir un espai de trobada on, amb caràcter
permanent, poder discutir, consensuar i fixar les estratègies i accions a
emprendre, així com també fer-ne el seguiment.
Aquesta mesura pretén promoure el compromís dels diferents actors per
trobar solucions consensuades i compatibles i, en definitiva, permetre el
treball conjunt i la imprescindible visió integral del territori.

Reptes a afrontar

Implicar activament tots els actors socials i econòmics, i totes les
administracions involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori
per mitjà d’un procés transparent i participatiu que faciliti la millora en les
formes de governança, defugint de dogmatismes.
Aconseguir l’equilibri i el consens necessaris entre els diversos interessos i les
diferents visions existents al Delta.

Ubicació

Conjunt del territori del Delta de l’Ebre.
La Taula d’Actors ha de permetre resoldre les mancances en les dinàmiques de
relació i de governança entre el sector públic i el sector privat, i entre
organismes d’un mateix sector que, històricament, s’han caracteritzat per la
manca de cooperació i de diàleg.

Beneficis

Aquest espai de treball ha d’incloure aspectes relacionats amb el document
Accions per al Clima al Delta de l’Ebre i amb noves situacions induïdes pel canvi
climàtic i el canvi global, fomentar la implementació de les mesures de
mitigació i d’adaptació, així com també enfortir la flexibilitat dels processos de
presa de decisions.
L’adopció de certes polítiques requereix períodes llargs.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Tendència a l’individualisme i baix nivell de cooperació tant a nivell sectorial
com entre els diferents sectors i les administracions públiques. Manca un
projecte comú, consensuat i assumit per tots els actors, que defineixi un model
de desenvolupament del territori.
Atesa la desconfiança social d’alguns dels actors cap a l’administració i
l’eventual impacte en els interessos particulars, pot requerir un esforç arribar a
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involucrar a tots els actors rellevants.
La disposició de la pràctica totalitat dels actors per prendre part en la Taula
d’Actors i la legitimació del procés de participació són condicions prèvies per a
l’èxit de l’acció.
Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA),
Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC),
Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Confederació Hidrográfica de l’Ebre (CHE),
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Consorci
de Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Parc Natural del
Delta de l’Ebre, ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals), Diputació de
Tarragona, grups de recerca (IRTA, CIIRC, UPC, Observatori de l’Ebre), àmbit
econòmic (comunitats de regants, arrossaires, pescadors, aqüicultors, salines,
sector industrial, sector turístic), plataformes ciutadanes i ONGs.

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Exemples concrets

-

Comunitat d’Usuaris de la Plana Litoral de la Muga.
Taula de treball del Delta de la Tordera.
Taula del Ter.

74

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

MESURA C.1: IMPLANTAR UNS CABALS AMBIENTALS AL RIU EBRE PER TAL DE MANTENIR
L’ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL RIU I L’ESTUARI, I LA RESTAURACIÓ DEL FLUX
SEDIMENTARI.

ACCIÓ 1. Implantació d’un règim variable de cabals ambientals en el Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre que sigui capaç de mantenir el bon funcionament del riu i l’estuari
A les disposicions normatives del Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 20152021, s’estableix un cabal ecològic mínim en condicions ordinàries de l’Ebre a
3
Tortosa de 3.009,9 hm /any i a la zona de la desembocadura, de 3.370,0
3
hm /any. Tot i que aquests cabals s’incrementen amb dues crescudes puntuals
3
de 1.000-1.500 m /s per renaturalitzar el règim i, especialment, per la reducció
de la invasió de macròfits, els estudis encarregats per la Generalitat de
Catalunya conclouen que cal un cabal ecològic molt superior.

Descripció

Amb data 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre (CSTE) va aprovar una proposta de cabals ecològics per al tram final del
riu Ebre i el seu Delta amb propostes diferenciades per a anys secs, normals i
humits. Segons els estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria
3
3
de ser de 5.871 hm /any; per a un any normal, de 7.732 hm /any; i per a un
3
any humit, de 9.907 hm /any. El document també incorpora una proposta de
cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada, amb 3.518
3
hm /any. Aquesta proposta va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, i la
Generalitat de Catalunya, per mediació de l’ACA, la va presentar en forma
d’al·legacions per tal que fos inclosa en la revisió del Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre.
En el context d’implantació de la Directiva Marc de l’Aigua, és essencial que es
garanteixi un cabal de manteniment que permeti la funcionalitat dels
ecosistemes aquàtics; fet encara més rellevant a l’Ebre per a frenar la regressió
del Delta. Primer cal fixar el cabal ecològic i, després, adjudicar l’aigua per a
altres usos. Tot i que el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, estableix que els cabals ecològics o les
demandes ambientals no tenen el caràcter d’ús i cal considerar-los com una
restricció que s’imposa amb caràcter general als sistemes d’explotació, la
realitat a les Comunitats Autònomes de la conca de l’Ebre és totalment
diferent, i el cabal ecològic es fixa a partir del sobrant una vegada assignades
les reserves d’aigua, bàsicament per a regadiu. A aquest fet cal afegir la gestió
dels embassaments, amb una clara prevalença de la producció hidroelèctrica.
És indispensable, doncs, un canvi en el model de gestió de l’aigua i del
sediment, amb uns plans de conca coherents amb la normativa europea que
integrin aspectes ecològics, científics, econòmics i socials.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Embassaments i tram fluvial, especialment a la part baixa de la conca.

Beneficis

Garantia del bon estat ambiental del riu, especialment en el tram final;
mitigació dels efectes de la regressió del Delta i de la subsidència; evitar
l’excessiva salinització del sòl i frenar la falca salina; disminució de la
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concentració de contaminants; assegurar l’arribada d’aigua dolça i de nutrients
a la desembocadura; afavoriment de les activitats econòmiques com la pesca i
l’aqüicultura.
La necessitat d’augment dels cabals al tram final del riu és una de les
reivindicacions històriques del territori, davant la qual hi ha un ampli consens.
Conflictes relacionats amb l’adjudicació de reserves d’aigua a la part alta de la
conca.
Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Nous plans de regadius (augment de la superfície de regadiu).

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Departament de Territori i
Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE), Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Ens responsable

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), mentre aquest sigui l’organisme
competent en l’administració i la regulació de les aigües i les infraestructures
hidràuliques de la conca de l’Ebre i dels seus afluents.

Exemples concrets

Aquesta mesura, considerada imprescindible, només serà factible amb la
implicació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, mentre aquest organisme
tingui plenes competències sobre la part catalana de la Demarcació
Hidrogràfica de l’Ebre.

-

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de
Catalunya.
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ACCIÓ 2. Anàlisi i modelització de la capacitat del riu Ebre i dels canals de reg per transportar
sediments
La retenció de sediments en els embassaments de la conca de l’Ebre (prop del
99%) comporta la regressió de la línia de costa i l’acceleració de l’enfonsament
de la plana deltaica. Aquests fets s’accentuen per la pujada del nivell del mar.
Davant d’aquest escenari, esdevé imprescindible restaurar el flux de sediments
del riu cap al mar i el Delta. L’arribada de sediments permetria generar sòl per
mantenir l’elevació de la plana deltaica i frenar, en la mesura del possible,
l’erosió de la costa.
A dia d’avui, arriben a la desembocadura 100.000 tones de sediments anuals,
menys d’un 1% del volum que arribava abans de la construcció dels
embassaments. Estudis realitzats per la UPC i l’IRTA demostren que una
aportació mínima anual d’1,2 milions de tones de sediments fins a l’any 2100
permetria afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del
nivell del mar. Si la pujada del nivell del mar fos superior als 53 cm, les
aportacions de sediments per mantenir l’elevació haurien de ser d’entre 2,5 i
3,5 milions de tones anuals. Cal tenir en compte que els càlculs estimen que
l’embassament de Mequinensa rep anualment 2 milions de tones de
sediments.
Descripció

En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, s’han realitzat vàries proves pilot
d’injecció de sediment al tram final del riu Ebre i a la xarxa de canals de reg del
Delta. En el primer cas, s’ha actuat en dos trams del riu (a l’altura de Móra
d’Ebre i des de Benifallet fins a l’Assut de Xerta) per determinar la capacitat del
riu Ebre per a transportar el sediment (sorres i argiles) fins a la plana deltaica i
el mar. Aquesta prova ha permès determinar la tipologia de sediment que el
riu pot transportar en funció de diferents cabals i calibrar models teòrics de
transport d’aigua i sediment.
En el segon cas, s’han realitzat injeccions puntuals de sediment procedent del
riu, amb un tractament previ de potabilització en la planta del CAT. L’objectiu
d’aquesta acció pilot és avaluar la viabilitat de reinjectar aquests sediments a
la xarxa de reg amb la finalitat de, d’una banda, donar sortida als llots generats
a la planta i reconvertir-los en un recurs que contribueixi a l’adaptació al canvi
climàtic i, d’altra banda, avaluar la capacitat de transport i distribució del
sediment a través de la xarxa de canals de reg i les taxes de deposició en els
arrossars (vegeu Acció C.1.8.). S’ha comprovat que aquesta injecció de
sediments als canals és viable i eficient, i no té efectes sobre la producció dels
arrossars. En conseqüència s’ha dissenyat un sistema de reinjecció de 1.000
t/any de fangs inerts procedents de les instal·lacions del Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT).

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Embassaments, tram fluvial i xarxa de canals de reg a la part baixa de la conca.

Beneficis

Aprofitar un residu generat a la planta potabilitzadora per a mitigar
l’enfonsament de la plana deltaica.
La necessitat de recuperar el flux sedimentari al tram final del riu és una de les
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reivindicacions històriques del territori, davant la qual hi ha un ampli consens.
Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

-

Neteja mecànica dels canals en cas de produir-se colmatació.
Aquesta mesura, considerada imprescindible, només serà factible amb la
implicació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, mentre aquest
organisme tingui plenes competències sobre la part catalana de la
Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Departament de Territori i
Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
(CSTE), grups de recerca (IRTA, UPC), comunitats de regants, central nuclear
d’Ascó, Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), ENDESA.

Ens responsable

Grups de recerca (IRTA, UCO, UPC).
-

-

Exemples concrets
-

-

A l’informe Sediment Issues and Sediment Management in Large River
Basins. Interim Case Study Synthesis Report, publicat per la Iniciativa
Internacional de Sediments (ISI) de la UNESCO es presenten exemples de
gestió dels sediments a diverses grans conques fluvials del món: rius Haihe
i Liaohe i conca del riu Groc (Xina), conca del riu Rin, conca del riu Volga,
conca del riu Mississipí i conca del riu Nil.
A l’informe Sustainable sediment management in reservoirs and regulated
rivers: Experiences from five continents, publicat per la United States
Agency for International Development. Regional Development Mission for
Asia (USAID/RDMA) es presenten exemples de gestió dels sediments en
diversos embassaments i rius regulats del món.
A la Xina existeixen nombrosos exemples de gestió dels sediments en
embassaments: embassaments de Sanmenxia i embassament de
Xiaolangdi, riu Groc; embassament de les Tres Gorges, riu Iang-Tsé;
embassament ZhuWo, llac de Perla; embassament de Hengshan, riu Wuxi.
Gestió dels sediments a les conques dels rius Ain, Durance i Fontaulière,
França.
A l’embassament de Barasona-Joaquín Costa (Aragó), la mateixa
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va reparar les seves comportes
de fons i les fa funcionar regularment.
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ACCIÓ 3. Caracterització de la idoneïtat dels sediments retinguts en els embassaments a fi de
determinar les pràctiques que n’han de permetre l’aprofitament aigües avall
La regressió del Delta de l’Ebre ja no és reversible només amb una gestió
preventiva dels embassaments, no per això menys important, sinó que reclama
actuar de forma correctora.
La dinàmica sedimentària i la distribució de les arenes, els llims i les argiles als
embassaments de Riba-roja i Mequinensa no és la mateixa, i depèn de la gestió
dels mateixos embassaments. És per això que, a priori, és imprescindible
caracteritzar els sediments, no només en quant a quantitat i distribució
espacial, sinó també en relació amb les seves característiques físico-químiques.
A finals de 2009, i per encàrrec de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la
UPC i la UB van presentar l’estudi Dinàmica sedimentària i batimetria de
precisió de l’embassament de Riba-roja, que representa el primer pas per
analitzar l’aplicació pràctica del material retingut.
Però no només cal conèixer les característiques dels sediments retinguts, sinó
també establir els mecanismes adequats per posar-los a disposició del riu en
quantitats significatives i de forma sostinguda, proporcional i suficient.

Descripció

La gestió preventiva comporta l’estudi, la modelització i la planificació, amb
l’objectiu de conèixer la producció i el tipus de sediment, les entrades i la
gestió dels embassaments per permetre’n l’evacuació periòdica. La gestió
correctora comporta l’extracció de sediments, ja sigui per mitjans hidràulics
(crescudes controlades, gestió d’avingudes, buidat periòdic), mecànics (dragat,
excavació, aspiració) o estructurals (millora dels sistemes d’evacuació,
augment de la capacitat de desguàs).
Al fons del pantà de Riba-roja s’acumulen 30 milions de tones de sediments; i
és imprescindible acordar les opcions més adequades per a aprofitar-los, ja
sigui per mitjà del desembassament o aprofitant l’aigua remoguda que arriba
amb les riuades. Cal tenir en compte, però, que aquesta mesura està
supeditada a la retirada total dels llots contaminats de Flix.
Els resultats obtinguts en les accions C.1.2. (Anàlisi i modelització de la
capacitat del riu Ebre per transportar sediments des dels embassaments) i
C.1.3. (Caracterització de la idoneïtat dels sediments retinguts en els
embassaments a fi de determinar les pràctiques que n’han de permetre
l’aprofitament aigües avall) han de permetre establir els mecanismes per
realitzar una prova pilot de transferència controlada de sediments des de
l’embassament de Riba-roja fins a la desembocadura.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix.
Recuperació del balanç sedimentari propi de la dinàmica fluvial i contrarestació
de la regulació hidràulica i la conseqüent retenció de sediments en els
embassaments.

Beneficis

L’aprofitament dels sediments també beneficiaria els mateixos pantans, que
guanyarien capacitat d’emmagatzematge.
La necessitat de recuperar el flux sedimentari al tram final del riu és una de les
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reivindicacions històriques del territori, davant la qual hi ha un ampli consens.
Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Conflictes relacionats amb la gestió actual dels embassaments i la prevalença
de la producció hidroelèctrica, ja que l’aprofitament dels sediments retinguts
pot requerir l’aturada de l’activitat hidroelèctrica.
Potencial toxicitat dels sediments retinguts en els embassaments. Aquesta
mesura comporta la descontaminació total dels llots contaminats de Flix.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Departament de Territori i
Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
(CSTE), grups de recerca (IRTA i universitats).

Ens responsable

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), grups de recerca (IRTA i universitats).
-

-

Exemples concrets
-

-

A l’informe Sediment Issues and Sediment Management in Large River
Basins. Interim Case Study Synthesis Report, publicat per la Iniciativa
Internacional de Sediments (ISI) de la UNESCO es presenten exemples de
gestió dels sediments a diverses grans conques fluvials del món: rius Haihe
i Liaohe i conca del riu Groc (Xina), conca del riu Rin, conca del riu Volga,
conca del riu Mississipí i conca del riu Nil.
A l’informe Sustainable sediment management in reservoirs and regulated
rivers: Experiences from five continents, publicat per la United States
Agency for International Development. Regional Development Mission for
Asia (USAID/RDMA) es presenten exemples de gestió dels sediments en
diversos embassaments i rius regulats del món.
A la Xina existeixen nombrosos exemples de gestió dels sediments en
embassaments: embassaments de Sanmenxia i embassament de
Xiaolangdi, riu Groc; embassament de les Tres Gorges, riu Iang-Tsé;
embassament ZhuWo, llac de Perla; embassament de Hengshan, riu Wuxi.
Gestió dels sediments a les conques dels rius Ain, Durance i Fontaulière,
França.
A l’embassament de Barasona-Joaquín Costa (Aragó), la mateixa
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va reparar les seves comportes
de fons i les fa funcionar regularment.
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ACCIÓ 4. Elaboració d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre i realització
d’una prova pilot de traspàs de sediments a l’embassament de Riba-roja
El Delta de l’Ebre està considerat un dels territoris més vulnerables als
impactes del canvi climàtic i, alhora, rep els efectes de les accions i pressions
dels trams més alts de la conca. La fragmentació de competències, la gran
quantitat d’actors i la gestió de la conca que s’ha dut a terme fins ara han
dificultat la visió integral de l’espai.
Per tal de recuperar l’equilibri sedimentari i, per tant, ecològic, així com per
assegurar la sostenibilitat econòmica d’aquesta part del territori, es requereix
el plantejament de solucions integrals planificades sota una visió de la totalitat
de la conca.

Descripció

Aquesta mesura proposa afavorir un procés específic de redacció d’un Pla de
Gestió Integral dels Sediments que, amb els resultats de les accions descrites
anteriorment, permeti dissenyar i implementar els mecanismes necessaris per
recuperar el balanç sedimentari propi de la dinàmica fluvial natural. El futur Pla
hauria de tenir en compte totes les variables relacionades amb el balanç
sedimentari (transport de sediments, règim hidrodinàmic fluvial de
l’alliberament de cabals dels embassaments, sostenibilitat dels ecosistemes
costaners, efecte de les infraestructures en els processos d’erosió i rebliment
dels cursos fluvials, boscos de ribera, etc.).
Aquest Pla ha de ser incorporat de forma rellevant i específica en la revisió del
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre (2021-2027), ja que l’adequada gestió del
balanç sedimentari és un element fonamental no només per a la consecució
dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua sinó també per a la supervivència
del Delta.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.

Beneficis

Recuperació del balanç sedimentari propi de la dinàmica fluvial i contrarestació
de la regulació hidràulica i la conseqüent retenció de sediments en els
embassaments.
Conflictes d’interessos relacionats amb la necessitat d’un canvi de rumb en la
gestió actual de la conca de l’Ebre.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

En l’àmbit del Delta de l’Ebre existeix un ampli consens polític, social i científic
respecte a la inadequada gestió actual dels sediments a escala de conca.
Aquesta unitat, però, contrasta amb les decisions aprovades en les respectives
revisions de la planificació hidrològica, on entren en joc no només interessos
de 8 Comunitats Autònomes més, sinó també interessos privats,
majoritàriament, del regadiu i de l’aprofitament energètic.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Comunitats Autònomes de la Conca
de l’Ebre, Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat,
Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC), Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE), IRTA,
UCO, UPC, Observatori de l’Ebre.
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Ens responsable

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

Exemples concrets

-

Iniciativa de la conca del Nil (Nile Basine Initiative).
Estructures legals i administratives per a la gestió dels sediments a les
conques dels rius Haihe, Liaohe i riu Groc (Xina), Mississipí, Rin i Volga.
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ACCIÓ 5. Requeriment a l’Estat espanyol d’una inspecció de tots els mecanismes, especialment
dels desguassos de fons, de les preses de Mequinensa, Riba-roja i Flix
La gestió dels embassaments es regula per mitjà de la Instrucció per al
projecte, construcció i explotació de grans preses, aprovada per l’Ordre del
Ministeri d’Obres Públiques de 31 de març de 1967, encara en vigor; pel
Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments, aprovat per
l’Ordre del Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient de 12 de
març de 1996; i pel Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el
Reglament del domini públic hidràulic. Segons aquest darrer, a les Normes
tècniques de seguretat es defineixen amb precisió les obligacions exigides als
titulars de les preses (ENDESA GENERACIÓN, S.A.) i l’Administració pública
competent, com a garant última del funcionament del sistema de seguretat, és
l’encarregada de verificar que el titular les ha complert.
Descripció

D’acord amb la Directriu bàsica de protecció civil, i segons consta a les fitxes
tècniques de l’Inventari estatal de preses i embassaments, les preses de Ribaroja i Mequinensa estan classificades com a categoria A en funció del seu risc
potencial, és a dir, aquelles preses el trencament o funcionament incorrecte de
les quals pot afectar greument nuclis urbans o serveis essencials, o produir
danys materials o mediambientals molt importants.
A aquesta classificació cal afegir el progressiu envelliment tècnic i estructural
de les preses, que van finalitzar les obres els anys 1948 (Flix), 1964
(Mequinensa) i 1969 (Riba-roja) i que, per tant, compten amb 50 anys d’edat o
més. Addicionalment, cal tenir en compte els indicis que les comportes de fons
de les preses de Riba-roja i Mequinensa no s’han obert mai des de la seva
construcció, la qual cosa podria fer pensar que s’està incomplint la normativa
que regula la seva gestió.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix.

Beneficis

Assegurar el bon estat dels mecanismes de les preses i el correcte
funcionament dels sistemes de seguretat.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Conflictes relacionats amb la gestió actual dels embassaments i la prevalença
de la producció hidroelèctrica.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA),
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

Ens responsable

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), mentre aquest sigui l’organisme
competent en l’administració i la regulació de les aigües i les infraestructures
hidràuliques de la conca de l’Ebre i dels seus afluents.
-

Exemples concrets

-

Reparació de les comportes de seguretat del desguàs de fons de la presa
de Valmayor (Madrid).
Obres d’emergència en els desguassos de fons de la presa de Guiamets
(Tarragona).
Substitució de les comportes dels sobreeixidors a la presa de
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-

Camporredondo (Palència).
Obres de substitució dels elements de tancament dels desguassos de la
presa de Compuerto (Palència).
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ACCIÓ 6. Instància a les institucions competents a revisar els protocols d’actuació de la gestió de
les preses i les autoritzacions ambientals integrades
ACCIÓ 7. Instància a les institucions competents a impulsar l’inici dels expedients de revisió de
les concessions de les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix
L’explotació de les preses i embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix es
desenvolupa per mitjà de títols concessionals, segons el Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües i,
majoritàriament, els recursos hídrics s’aprofiten per destinar-los a la producció
d’energia hidroelèctrica.

Descripció

Segons estudis de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el sistema elèctric
espanyol està tot connectat i és excedentari. Actualment, a l’Estat espanyol hi
ha més de 100.000 MW de potència instal·lada, amb una demanda màxima
històrica (l’any 2007) d’uns 45.000 MW. El sistema elèctric és exportador net
d’electricitat des de l’any 2004 i l’energia hidroelèctrica representa, només, un
17% del total (les hidroelèctriques de Mequinensa i Riba-roja representen una
petita part d'aquest percentatge). Les dades demostren que no hi hauria
problemes d’abastiment elèctric si les centrals deixessin de funcionar durant
actuacions de desembassament.
D’altra banda, des de finals del segle XX, diferents estudis evidencien els
importants impactes ambientals derivats de les centrals hidroelèctriques i els
embassaments.
Per aquests motius, no només caldria examinar l’impacte ambiental del
sistema Mequinensa - Riba-roja - Flix i de la resta d’embassaments de la conca,
tenint en compte les dinàmiques creixents de subsidència, la regressió del
Delta i els impactes del canvi climàtic i del canvi global, sinó també revisar les
concessions de les centrals situades en aquests embassaments, imposant nous
i necessaris condicionants ambientals en la gestió de l’aprofitament dels
recursos hídrics i, alhora, prohibir aigües avall la construcció de noves
estructures que puguin suposar un obstacle a la mobilitat dels sediments.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix.

Beneficis

Assegurar el compliment de les mesures necessàries per a garantir la protecció
del Delta de l’Ebre.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Conflictes relacionats amb la gestió actual dels embassaments i la prevalença
de la producció hidroelèctrica.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA),
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

Ens responsable

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), mentre aquest sigui l’organisme
competent en l’administració i la regulació de les aigües i les infraestructures
hidràuliques de la conca de l’Ebre i dels seus afluents.

Exemples concrets

---
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ACCIÓ 8. Recuperació de la política del colmateig al Delta de l’Ebre
La transformació de les zones humides del Delta en arrossars va començar a
finals del segle XIX per mitjà de la tècnica del colmateig, que consistia en
transportar aigua i sediments a través de la xarxa de canals de reg, reblir els
terrenys de fang i poder-los transformar per al cultiu de l’arròs. Amb la
construcció dels embassaments a finals dels anys seixanta, gairebé tot el
sediment que antigament transportava el riu queda retingut a les preses.
Una manera de compensar la pèrdua de capacitat per lluitar contra la
subsidència i la pujada del nivell del mar és restaurar, en la mesura del
possible, el flux de sediment del riu cap al Delta, utilitzant la xarxa de canals
per fer arribar part del sediment a la plana deltaica.

Descripció

En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, s’ha realitzat una prova pilot
d’injecció dels fangs que es generen a la planta potabilitzadora del Consorci
d’Aigües de Tarragona (CAT) a la xarxa de canals de reg del Delta. L’objectiu
d’aquesta acció ha estat avaluar la capacitat de transport i de distribució dels
canals de reg, conèixer les taxes de sedimentació als arrossars i modelitzar el
transport de sediments.
D’aquesta manera, la recuperació de la pràctica del colmateig no només
permet recuperar el flux sedimentari, sinó que també permet convertir els
fangs que es generen a la planta del CAT en un recurs que contribueixi a
l’adaptació del territori al canvi climàtic. La modelització del transport de
sediments pels canals ha permès dissenyar un sistema en continu de reinjecció
de 1.000 t/any de fangs inerts procedent d’aquesta instal·lació.
El CAT està redactant el projecte anomenat PC27P. Projecte Constructiu
d'aportació de sediments de l'ETAP de l'Ampolla al Delta de l'Ebre. TM de
l'Ampolla i Amposta. Amb l’execució d’aquest projecte es portarà a la pràctica
l’Acció B1 del projecte EBRO-ADMICLIM per a la injecció de sediments als
canals de reg del Delta que repercutirà, encara que en un percentatge mínim, a
l’aportació de sediments del Delta.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Planta potabilitzadora del Consorci d’Aigües de Tarragona, xarxa de canals de
reg i arrossars.

Beneficis

Reducció dels efectes de la subsidència i la pujada del nivell del mar a la plana
deltaica.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Horitzó d’implementació

L’aprofitament de la xarxa de canals de reg per al transport de sediments i la
recuperació de l’antiga pràctica del colmateig requereix el consens de les
comunitats de regants.
Actualment, existeix un posicionament no coincident entre les dues
comunitats de regants del Delta de l’Ebre sobre les accions a emprendre per
evitar la regressió i la subsidència. Mentre una defensa l’aportació d’aigua i de
sediments com a solució troncal, l’altra és més partidària d’actuacions
d’enginyeria (Berga, 2017).
Curt (<2 anys).

86

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), comunitats de regants, arrossaires,
grups de recerca (IRTA), Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

Ens responsable

Comunitats de regants i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

Exemples concrets

---
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MESURA C.2: RECUPERAR LA FUNCIÓ PROTECTORA DELS SISTEMES COSTANERS I TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB ELS PROCESSOS NATURALS PER PAL·LIAR LA PUJADA DEL NIVELL DEL
MAR I LA REGRESSIÓ DE LA LÍNIA DE COSTA

ACCIÓ 1. Recuperació d’una platja amb amplada suficient per respondre als temporals i a la
pujada del nivell del mar
ACCIÓ 2. Formació i foment de sistemes dunars i cordons litorals que garanteixin el moviment
lliure de la sorra
La zona costanera és un espai dinàmic i en canvi constant, molt sensible a les
condicions climatològiques i que compta amb una gran biodiversitat. En
condicions ideals, el funcionament natural de la costa depèn dels materials
aportats pel riu; els sediments, especialment la sorra, són transportats pels
corrents al llarg de la costa i dipositats a la platja per les onades. Qualsevol
canvi en les condicions ambientals (corrents, onatge, nivell del mar, etc.) es
tradueix en una modificació immediata de les característiques de la platja, que
el mateix sistema és capaç de regular: durant l’època de temporals
predominen els períodes d’erosió costanera, mentre que l’estiu coincideix amb
un període de recuperació. Una de les funcions de la platja és, doncs, la
protecció, de manera que si hi ha un cordó de sorra suficientment ample, la
platja resisteix millor l’impacte de les tempestes.

Descripció

Amb el pas dels anys, la dinàmica litoral ha estat alterada de manera creixent, i
l’actuació de l’ésser humà n’és el principal element modificador. A la dràstica
reducció del volum de sediments aportats des del riu s’hi afegeixen altres
pressions com l’alteració de la dinàmica litoral per obres de defensa, espigons,
dics, emissaris, etc., el trencament i la desaparició del sistema dunar, canvis en
el territori per motius urbanístics, nous usos o la desaparició de les praderies
de fanerògames marines. Així, les platges han anat perdent les seves defenses
naturals i han sofert una important degradació.
En aquest sentit, cal tenir en compte la importància del sistema dunar litoral,
no tan sols per la seva importància en el context de la conservació de la
biodiversitat associada, sinó també per les funcions que desenvolupa en la
protecció i conservació de la sorra de les platges, en la protecció de la costa
evitant el sobrepassament i en l’apantallament i suavització dels vents marins.
Els cordons dunars protegeixen de l’erosió el front costaner i estabilitzen el seu
perfil, atenuant l’acció erosiva dels temporals. En un context de canvi global, la
conservació del front dunar i del seu balanç de sorres és un element clau per a
la mitigació, terres endins, dels possibles efectes de la pujada gradual del nivell
del mar, de la mateixa manera com ho és la conservació dels diferents espais
naturals litorals (herbassars costaners marins, llacunes, aiguamolls, etc.).
Les accions proposades es concreten en:
1) Recuperar la platja al front costaner deltaic, amb la seva regeneració a
partir de l’aportació de sorres acumulades en altres zones o per mitjà del
dragatge de la mateixa. Garantir una amplada suficient de platja que
permeti incrementar la resiliència a l’augment del nivell del mar i als
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episodis d’inundació marina.
2) Formació de dunes sorrenques en un sistema platja-duna-aiguamoll-duna.
Cal tenir en compte l’ecologia costanera i dunar orientada als vents de
mestral, ja que cal una franja ampla de terra (200 m, aproximadament) per
permetre el desenvolupament del front dunar. Aquest sistema pot
finalitzar, pel costat terra, amb la construcció d’una duna rígida amb
material granular.
Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Franja litoral.

Beneficis

La implementació d’aquesta estratègia (juntament amb l’acció C.2.3.) és un
dels objectius fonamentals de la gestió integral de la zona costanera al Delta,
creant una àrea d’amortiment per garantir la seva protecció contra els efectes
dels temporals, la pujada del nivell del mar, les inundacions i la subsidència.
Les dificultats d’aquestes accions se centren en l’ocupació d’una franja
costanera, que seria incorporada al domini públic marítimo-terrestre.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Lligat a les dificultats relacionades amb aquesta incorporació al domini
marítimo-terrestre, el desenvolupament d’aquesta acció pot no ser acceptada
pels actors públics i/o privats actualment propietaris d’aquests terrenys.
Tot i que el front costaner deltaic es caracteritza per la relativa naturalitat i,
per tant, permet la implementació d’estratègies adaptatives, cal tenir en
compte els punts de pressió urbanística i les barreres a la dinàmica litoral que
representen les urbanitzacions de Riumar i dels Eucaliptus, a primera línia de
costa.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Servei Provincial de Costes de Tarragona (MAPAMA), Departament de Territori
i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), grups de
recerca (CIIRC, UPC, IRTA), ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Exemples concrets

En el marc del Projecte Life Pletera a l’Estartit, de desurbanització i restauració
de la maresma de la Pletera, es va elaborar el document Restauració i gestió de
sistemes dunars. Estudi de casos, en el qual es recullen una sèrie d’exemples de
restauració dunar portats a terme en diferents indrets de la costa atlàntica i
mediterrània i en diversos països (Espanya, Portugal, Itàlia i França). Entre
aquests:
- Gestió de camps dunars a les costes d’Astúries, Cantàbria i el País Basc.
- Conservació i restauració dels hàbitats de dunes costaneres a Sardenya (Life +
Providune).
- Restauració ecològica de les dunes litorals a la platja del Guincho
(Portugal).
- Restauració dunar a la devesa de l’Albufera de València.
A Catalunya també tenim diversos exemples de projectes de restauració dunar.
Entre ells:
- Recuperació de sistemes dunars a les platges de Castelló d’Empúries i Sant
Pere Pescador (Alt Empordà), i Torroella de Montgrí i Pals (Baix Empordà).

89

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

-

Projecte de recuperació de dunes a la platja llarga de Tarragona.
Recuperació de sistema dunar a la platja de Castelldefels.
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ACCIÓ 3. Recuperació de zones humides i llacunes com a elements de biodiversitat, de protecció
de la línia de costa i afavoridors de l’acreció i del segrest de carboni

Descripció

Entre els anys 2009 i 2011, el Programa d’Ecosistemes Aquàtics de l’IRTA va
elaborar el projecte Desenvolupament de tècniques per compensar la
subsidència i la pujada del nivell del mar a les costes i als aiguamolls del Delta
de l’Ebre. Una de les conclusions de l’estudi fou que la major part de les zones
humides del Delta connectades a ambients fluvials i marins registren un
creixement vertical del sòl suficient per fer front (durant aquest segle) al risc
d’inundació ocasionat per la subsidència i l’increment del nivell del mar, ja que
aquesta connexió garanteix una aportació continuada de sediments orgànics i
inorgànics que supera l’amenaça d’enfonsament. D’aquesta manera, si gairebé
tota la plana deltaica està afectada per la subsidència, únicament s’han
mesurat taxes d’acreció positives en alguns aiguamolls, on té lloc una acreció
orgànica producte de l’elevada producció primària i la baixa taxa de
descomposició.
Les zones humides i llacunes es troben entre els ecosistemes biològicament
més actius del planeta i tenen un paper clau en el manteniment de l’equilibri
natural: renoven i netegen l’aigua d’una gran varietat de contaminants, actuen
com a esponja contra inundacions i sequeres, protegeixen les costes de forma
natural, són hàbitat de nombroses espècies, reservori de biodiversitat i un
mitjà d’emmagatzematge de CO2. En conseqüència, la seva conservació i bones
formes de gestió són cabdals en les tasques de mitigació i d’adaptació als
efectes del canvi climàtic.
En aquest sentit, es proposa no només el manteniment del bon estat de les
llacunes existents, sinó també la restauració de les zones humides en les àrees
més vulnerables: aquells terrenys ocupats per arrossars que, actualment, es
troben per sota del nivell del mar.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Zones humides, llacunes i arrossars ubicats per sota del nivell del mar i propers
a la línia de costa.

Beneficis

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Restauració de zones alterades i recuperació de la seva plena funcionalitat
ecològica.
Les dificultats d’aquesta acció se centren en la transformació de zones
actualment ocupades per arrossars, aquelles properes a la costa i ubicades per
sota del nivell del mar, en llacunes, amb el conseqüent conflicte d’interessos.
Tot i que aquesta transformació pot convenir la valoració de compensacions
econòmiques als propietaris dels terrenys, el seu desenvolupament pot no ser
acceptat.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Servei Provincial de Costes de Tarragona (MAPAMA), Departament de Territori
i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), grups de
recerca (CIIRC, UPC, IRTA).

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Exemples concrets

-

Life Pletera a l’Estartit, projecte de desurbanització i restauració de la
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maresma de la Pletera. http://lifepletera.com/life-pletera/#elprojecte
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ACCIÓ 4. Execució d’actuacions de protecció flexibles, que reprodueixin les solucions naturals,
amb una despesa assumible i un baix impacte ambiental
El Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la UPC ha realitzat estudis amb
diverses solucions d’enginyeria per combatre l’impacte costaner del canvi
climàtic, avaluar aquelles actuacions més eficients i evitar que les que es fan
servir actualment siguin ineficaces en un futur no gaire llunyà.
Gràcies al projecte Respostes al Canvi Climàtic de la Costa: estratègies
d’innovació per a escenaris extrems-Adaptació i Mitigació (RISES-AM), en el
qual també han participat 11 centres de recerca i universitats del Regne Unit,
Holanda, Alemanya, Itàlia i Romania, s’ha plantejat l’impacte del canvi climàtic
en els escenaris més extrems i vulnerables de la costa, a nivell planetari,
analitzant els efectes de l’erosió i la inundació. El projecte planteja les primeres
possibles solucions per millorar la sostenibilitat i la preservació de les costes.
Descripció

Dins del ventall de respostes considerades, s’ha començat a analitzar el
comportament de les solucions tradicionals de l’enginyeria de costes, a base
de pedres i sorra, i se les ha comparat amb actuacions més innovadores. Les
conclusions apunten que els marges d’incertesa de l’enginyeria tradicional són
elevats, ja que la climatologia varia. Les noves opcions passen per combinar les
solucions anteriors, però aspirant a fer obres més flexibles que es puguin anar
adaptant al canvi climàtic. Algunes d’aquestes possibles solucions serien la
utilització de barreres vegetals per fixar la sorra de les platges i la combinació
d’aquestes amb pedres i sorra, disseny de dics submarins i de barreres naturals
amb algues i plantes consolidades per frenar l’embat del gran onatge o la
utilització de sacs de geotèxtil plens d’arena ubicats en els espais més
castigats.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Front costaner deltaic.

Beneficis

Millora de la protecció de la costa contra els efectes dels temporals, la pujada
del nivell del mar, les inundacions i la subsidència.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

L’acceptació d’aquest tipus d’actuacions rau en la confiança en solucions
innovadores, més sostenibles i amb menor impacte ambiental que les
utilitzades tradicionalment en l’enginyeria i la gestió d’infraestructures.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Servei Provincial de Costes de Tarragona (MAPAMA), Departament de Territori
i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), grups de
recerca (CIIRC, UPC, IRTA), ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Exemples concrets

---
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ACCIÓ 5. Execució dels projectes de construcció de guardes costaneres a les badies dels Alfacs i
del Fangar (camins de guarda)
La recuperació ambiental i els camins de ronda als marges interiors de les
badies dels Alfacs i del Fangar eren dues de les actuacions que preveia el Pla
Integral de Protecció del Delta de l’Ebre, de juliol de 2006, a realitzar per la
Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient.
A la badia dels Alfacs, es preveia la construcció d’un camí de guarda de 14
quilòmetres entre Sant Carles de la Ràpita i la barra del Trabucador, vorejant la
badia, amb el qual es protegiria la línia de costa interior alhora que s’habilitaria
un camí turístic per a bicicletes i vianants. El projecte, aprovat inicialment el
2010 i amb partides pressupostàries assignades i projectades, no s’ha arribat a
executar més enllà d’actuacions en trams petits per restaurar camins afectats
per episodis de tempestes.

Descripció

A novembre de 2015, el MAPAMA va aprovar tècnicament el projecte Addenda
al projecte de millora mediambiental al marge del Delta al costat de la badia
dels Alfacs (termes municipals d’Amposta i de Sant Carles de la Ràpita). El
projecte contempla la construcció d’un camí de ronda a la badia dels Alfacs,
entre el desguàs de la Fortalesa i la Torre de Sant Joan, davant del Poble Nou.
A dia d’avui, tot i que el projecte es troba en situació de propera execució, no
hi ha calendari establert.
Si bé el projecte del camí dels Alfacs es troba sobre la taula de negociació, molt
diferent és el cas del Fangar on, a data d’avui, no hi ha projecte redactat.
En ambdós casos, cal tenir en compte que es tracta de mesures de protecció
dures davant dels efectes de la pujada del nivell del mar i les inundacions.
Aquestes mesures poden formar part de la solució pel que fa a la línia de costa
interior de les badies. Per contra, no és factible aplicar-les a la costa exterior,
on el camí perimetral no aturaria la regressió i comportaria, a més a més, la
desaparició de la platja. En qualsevol cas, els projectes de construcció de les
guardes costaneres han de vetllar per la seva màxima integració i menor
afectació a l’espai protegit, sense esdevenir, en cap cas, camins d’accés per al
trànsit rodat.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Costa interior de les badies dels Alfacs i del Fangar.

Beneficis

Els camins de guarda permeten incorporar terrenys al domini públic marítimoterrestre i, per tant, haurien d’anar lligats a la recuperació de les formacions
vegetals i de les comunitats pròpies del Delta.
Les obres dures de protecció presenten grans incerteses alhora de valorar la
seva evolució davant els impactes del canvi climàtic.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Les dificultats d’aquesta acció se centren en l’expropiació de terrenys, que
passarien a formar part del domini marítimo-terrestre.
El projecte de construcció del camí de guarda a la badia dels Alfacs és acceptat
i defensat pels consistoris d’Amposta i de Sant Carles de la Ràpita. Per contra,
alguns arrossaires s’hi oposen, atesa la necessitat d’expropiacions de terreny.
Els pagesos sostenen que es podria millorar el camí en alguns punts, sense
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necessitat d’executar els 14 quilòmetres previstos.
Els dics i altres obres dures també són defensades per la Comunitat general de
regants del canal de la dreta de l’Ebre (Berga, 2017). Per contra, aquests
projectes generen desconfiança entre les entitats de defensa del patrimoni
natural, que destaquen la manca de detall i de concreció dels possibles
impactes provocats per la seva construcció.
Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Servei Provincial de Costes de Tarragona (MAPAMA), Departament de Territori
i Sostenibilitat, ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

Exemples concrets

-

Motes construïdes vorejant rius com el Llobregat, la Tordera o el mateix
Ebre.

95

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

ACCIÓ 6. Recuperació d’un braç secundari del riu, amb la renaturalització d’hàbitats i la creació
d’un corredor verd i d’ús per a la ciutadania i el turisme

Descripció

L’any 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de
Deltebre i la UPC van presentar un projecte conjunt per disminuir el retrocés
de la línia de costa al Delta de l’Ebre, que havia de ser coordinat per l’IRTA i on
també hi participaven com a socis la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola
de l’Ebre, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Còrdova.
Aquest projecte suposava l’acord entre institucions i organitzacions de
diferents àmbits per fer front a l’erosió del Delta en un marc integral i de forma
conjunta. Part del pressupost es va sol·licitar a Europa per mitjà del projecte
Life 2016 NBS Coastplan i, tot i que el comitè avaluador dels fons Life va
denegar el projecte al·legant, entre d’altres aspectes, una manca de concreció
en la vessant tècnica, des del Departament de Territori es va assegurar que
l’experiència pilot es portaria a terme.
El projecte engloba diverses actuacions amb l’objectiu de disminuir l’erosió
costanera, millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals, incrementar la
resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i
assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme.
Una de les actuacions previstes és la planificació de la recuperació d’un braç
secundari del riu, que permetria aportar aigua i sediments a la costa en
retirada, disminuir el procés d’erosió i incrementar la resiliència contra el canvi
climàtic. Aquesta recuperació es planteja per mitjà de la renaturalització dels
hàbitats i la creació d’un corredor verd i d’ús per a la ciutadania i el turisme.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Hemidelta nord.

Beneficis

Augment de la resiliència davant els processos d’erosió i els impactes del canvi
climàtic, amb una nova via d’aportació d’aigua i sediments.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Expropiació de terrenys.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Servei Provincial de Costes de
Tarragona (MAPAMA), Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC),
grups de recerca (CIIRC, UPC, UCO, IRTA), comunitats de regants, ens locals
(Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat.
-

Exemples concrets
-

Restauració del riu Llobregat, amb la recuperació de la morfologia trenada i
d’un braç lateral del riu.
Recuperació funcional d’un braç al riu Francolí.
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ACCIÓ 7. Millora de la qualitat de l’aigua de la badia del Fangar i dels Alfacs
Un dels principals problemes de la badia del Fangar -que la badia dels Alfacs
també pateix, però en menor mesura- és la falta de renovació de l’aigua. A
aquesta problemàtica s’hi afegeix el progressiu tancament de la bocana,
l’increment de la temperatura de l’aigua, la poca qualitat de les aportacions
d’aigua dolça del drenatge dels arrossars, la sobreexplotació dels recursos
marins i el rebliment d’una part de la vora de la badia per efectes de les
estacions de bombament. Aquestes circumstàncies afecten la biodiversitat de
la badia i la producció pesquera i aqüícola d’un dels dos centres principals de
cultiu aqüícola, de musclo i d’ostra rissada del Delta de l’Ebre.

Descripció

El mes de desembre de 2017, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del
DARP va publicar els resultats de l’estudi, encarregat al Centre Internacional
d’Investigació de Recursos Costaners (CIIRC) i a l’IRTA de Sant Carles de la
Ràpita, Anàlisi ambiental de les badies del Delta de l’Ebre i el seu entorn.
Desenvolupament d’una eina per a la seva gestió integrada. L’informe té per
objectiu conèixer com les problemàtiques relacionades amb la circulació de
l’aigua en les badies del Delta incideixen sobre la seva producció aqüícola i
marisquera. Amb aquest treball s’ha obtingut per primera vegada una
quantificació dels processos hidrodinàmics, morfodinàmics i ecològics a la
Badia del Fangar. Això, juntament amb les noves dades de satèl·lit disponible,
ha permès una validació dels models numèrics objectiva. El resultat ha estat la
possibilitat de calcular quantitativament les implicacions d’una gestió més
eficient i sostenible per a la productivitat i l’aqüicultura a les zones estudiades.
Les conclusions integrades de tot el treball suggereixen la necessitat d’una
gestió combinada dels fluxos d’aigua, dels fluxos de sorra i de les activitats
d’aqüicultura.
Així mateix, l’IRTA està treballant en diversos projectes de seguiment del medi
marí i dels cultius aquàtics, d’entre els quals destaca el projecte Model de
circulació a la Badia del Fangar per a la gestió de les activitats d’aqüicultura i
marisqueig i el projecte MedAID. Desenvolupament integrat de l’aqüicultura
mediterrània, que tenen per objectiu principal implementar sistemes de gestió
per millorar les pràctiques de cultiu i augmentar la competitivitat global i la
sostenibilitat de tota la cadena de valor del sector de l’aqüicultura marina.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Badia del Fangar i dels Alfacs.

Beneficis

Millora de la qualitat ecològica de l’aigua; augment de la biodiversitat;
minimització dels efectes sobre la producció aqüícola.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

L’increment de l’eutròfia a la badia comporta importants efectes negatius a les
piscifactories i a les explotacions de bivalves.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Servei Provincial de Costes de Tarragona, Departament de Territori i
Sostenibilitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
grups de recerca (CIIRC, UPC, IRTA), confraries de pescadors, associacions de
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mariscadors, Federació de productors de marisc del Delta de l’Ebre, ens locals.
Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Exemples concrets

---
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ACCIÓ 8. Millora en la gestió dels filtres verds i regulació dels efluents que s’aboquen a les
llacunes i badies
Els filtres verds, coneguts també com a aiguamolls construïts o aiguamolls
artificials, són filtres biològics que permeten reduir la quantitat de
contaminants de l’aigua procedent dels arrossars (nutrients, metalls pesants,
plaguicides, etc.) i tornar-la amb més qualitat a les llacunes i al mar. Aquests
ambients són grans productors de vegetació aquàtica que acumula carboni i
atrapa el sediment. Així, poden ser utilitzats com a embornals de carboni i, en
ser grans productors de biomassa, afavorir l’acumulació i la formació de sòl
(acreció vertical) per compensar la pujada del nivell del mar i la subsidència. A
més a més, aquests aiguamolls artificials són lloc d’alimentació i nidificació de
moltes espècies d’aus i llar de nombroses espècies d’insectes, amfibis, rèptils i
peixos.
Descripció

Dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre es van construir dos filtres
verds (filtre de l’Embut, a la zona sud del Delta, i filtre de l’Illa de Mar, a la zona
nord) amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua provinent dels arrossars.
Aquests filtres, però, encara no disposen d’un pla de gestió que optimitzi el seu
funcionament.
En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, s’està treballant en la millora del
funcionament dels dos filtres mitjançant l’aplicació de mesures de gestió de
l’aigua. L’objectiu és optimitzar no només la captura de nutrients i
contaminants, sinó també la generació de sòl i el segrest de carboni. Per
aquest motiu, cal saber quins són els nivells i la taxa de renovació de l’aigua
òptims per aconseguir que es generi la màxima acreció orgànica i la major taxa
de segrest de carboni, sense que disminueixi la seva capacitat de depuració
natural.

Reptes a afrontar

Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural
com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta de l’Ebre.

Ubicació

Filtres verds de l’Embut, a l’hemidelta sud, i Illa de mar, a l’hemidelta nord.

Beneficis

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Millora de la qualitat de l’aigua que s’aboca a les llacunes i al mar procedent
del drenatge dels arrossars; afavoriment de la formació de sòl i l’acreció
vertical; embornals de CO2.
Les possibles dificultats d’aquesta acció provenen de la desconfiança d’alguns
actors en la funcionalitat dels filtres verds, atesa la ineficient gestió que se n’ha
fet fins ara.
Costos d’explotació dels filtres (bombeig).

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Servei Provincial de Costes de Tarragona (MAPAMA), Departament de Territori
i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
grups de recerca (IRTA), arrossaires, ens locals (Ajuntaments i Consells
Comarcals).

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Exemples concrets

---
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ACCIÓ 9. Monitorització de la subsidència i la geodinàmica del front litoral, les badies i les
llacunes
La dinàmica geològica condiciona els usos i les activitats que es desenvolupen
al Delta de l’Ebre. L’Administració Pública, com a ens responsable, ha de vetllar
per disposar d’una planificació territorial i urbanística del conjunt del Delta de
l’Ebre que permetin compatibilitzar la seva sostenibilitat i desenvolupament.
En principi la planificació hauria d’evitar desenvolupaments urbanístics en
zones de subsidència elevada o afectades per la dinàmica litoral i fluvial. Així
mateix, hauria d’ajudar a reubicar determinats sòls urbanitzables no
desenvolupats i, potenciar l’abandonament progressiu de les activitats que es
duen a terme en les zones més perilloses.
L’ascens del nivell del mar, la dinàmica fluvial i litoral i la subsidència són
processos que tenen lloc al Delta de l’Ebre i que comporten risc. Aquests
processos cal monitoritzar-los a fi de millorar el coneixement del seu
funcionament.
Descripció

En el projecte EbroAdmiclim s’han iniciat els treballs de monitorització de la
subsidència al Delta de l’Ebre. En paral·lel també s’ha definit un sistema
d’informació geogràfic que integra informació referent a l’estructura del Delta i
la seva evolució recent. La continuació de la monitorització de la subsidència i
la dinàmica del front litoral, les badies i les llacunes permetrà millorar el
coneixement de l’evolució de Delta i la seva protecció.
En síntesi l’acció que es proposa inclou el desenvolupament de les següents
tasques:
-

Monitorització de la subsidència mitjançant la interpretació de dades
DinSAR.
Monitorització de l’evolució recent del front litoral, les badies i les llacunes
mitjançant la interpretació de dades LIDAR i d’ortofotoimatges.
Manteniment i actualització del sistema d’informació geogràfic
EbroAdmiclim.

- Monitorització de variacions de la qualitat de l’aigua subterrània amb
tècniques geofísiques.
Reptes a afrontar

Que el coneixement científic-tècnic es tingui en compte en la gestió territorial
del Delta.

Ubicació

Municipis del Delta de l’Ebre.

Beneficis

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Coneixement del territori per millorar-ne la seva sostenibilitat i
desenvolupament.
- Millorar la coherència de la tècnica DInSAR en les zones de conreu i
aiguamolls del Delta (corners reflectors).
- Definir un equip estable responsable del manteniment del sistema
d’informació geogràfic.
- El cost dels vols, el processat i la generació dels productes LIDAR.

Horitzó d’implementació

Acció que es pot implantar en un any i s’ha de sostenir al llarg del temps.

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat i ens locals.

Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat - Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC).

Exemples concrets

-

Pla de monitorització de la subsidència i moviments del terreny amb
DInSAR
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-

Pla de vols, ortofotos i ortoimatges
Mapa Geològic de Catalunya
Projecte ADMICLIM LIFE.
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MESURA D.1: OPTIMITZAR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE, EL
SEGREST DE CARBONI I DE NUTRIENTS EN ELS ARROSSARS DEL DELTA, MILLORAR LES
CONDICIONS DE CONREU I AUGMENTAR EL VALOR AFEGIT DEL PRODUCTE

ACCIÓ 1. Modificació del patró d’inundació dels arrossars i canvis en la gestió de l’aigua: reg
intermitent
El cultiu de l’arròs requereix la inundació del terreny, una pràctica que no
només té una forta incidència en l’ús de l’aigua, sinó que també genera gasos
amb efecte d’hivernacle.
En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, s’han avaluat els nivells d’emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle produïts pels arrossars del Delta en funció de
les pràctiques agrícoles i de les característiques de les finques. Els estudis de
camp en els arrossars i l’aplicació de diferents pràctiques durant la collita i la
post-collita (diferents nivells d’inundació, diferents tipus de fertilitzants, etc.)
també han permès determinar quines pràctiques de gestió de l’aigua i altres
pràctiques agrícoles minimitzen les emissions de GEH sense afectar ni la
producció ni la biodiversitat.

Descripció

Són diversos els projectes que treballen en la recerca de tècniques
agronòmiques que permetin l’estalvi d’aigua i la reducció de les emissions de
GEH. El maneig de l’aigua durant el cultiu està sent actualment estudiat amb
l’objectiu d’identificar la millor estratègia per reduir les emissions de GEH
sense afectar la producció del cultiu. En concret l’aplicació d’un sistema de reg
intermitent es mostra com un sistema prometedor per assolir aquests
objectius. Els resultats obtinguts esdevenen la base per establir un instrument
de gestió que sigui d’utilitat pel sector arrossaire, que permeti adaptar la
inundació intermitent al Delta de l’Ebre, optimitzar i gestionar l’aigua en funció
del tipus de sòl i avaluar l’impacte d’aquestes pràctiques sobre la producció,
les males herbes, les plagues i malalties. Abans però d’una àmplia
implementació als arrossars del Delta, cal estudiar la seva implementació a
escala petita, adaptant-se a les condicions particulars del camp com ara
textura del sòl, salinitat i mida del camp. D’aquesta manera, es podrà reduir les
emissions de GEH mitjançant el reg intermitent sense comprometre la
producció.
La gestió de la palla de l’arròs i de l’aigua durant el període de post-collita pot
esdevenir també en el futur una tècnica agronòmica adreçada a la reducció
d’emissions de GEH i fomentar el segrest del carboni, però cal aprofundir en la
recerca d’aquesta tècnica per optimitzar la seva pràctica i avaluar de manera
integral el seu impacte en el cultiu de l’arròs i la gestió del sòl.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha).

Beneficis

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; estalvi en el
consum d’aigua; menor incidència de determinades plagues.
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Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Els canvis en el patró d’inundació dels arrossars s’han de dur a terme tenint en
compte el possible increment en la salinitat del sòl. Així mateix, s’han d’evitar
possibles conseqüències negatives sobre la biodiversitat i el nombre d’espècies
d’aus aquàtiques hivernants al Delta.
Cal tenir en compte les diferents opinions i visions que, en el sí del sector
arrosser, es tenen respecte la idoneïtat, la relació de costos i la potencial
pèrdua de productivitat associada a noves pràctiques agrícoles.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca
(IRTA), Unió de Pagesos, Prodelta, Cambra arrossera del Montsià, Cambra
arrossera de Deltebre, Associació de defensa vegetal, comunitats de regants.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets

Projecte GreenRice: Sustainable and environmental friendly rice cultivation
systems in Europe, un projecte amb finançament europeu que reuneix
investigadors de 7 instituts de Catalunya, Itàlia, França i Anglaterra. El seu
objectiu és avaluar l’eficiència d’un sistema alternatiu de producció
anomenat Alternate Wetting and Drying (ADW), que consisteix en inundar
els camps de 2 a 5 cm d’aigua, deixar-los assecar fins que el sòl arribi al
límit d’humitat necessària i inundar-los de nou. Es considera que amb
aquesta pràctica es poden reduir d’un 15 a un 30% el consum d’aigua i fins
a un 48% les emissions de metà, sense disminuir la producció.
http://www.greenrice.eu/
- Projecte INIA Mitigación y adaptación al cambio climático en arrozales
costeros: definición de buenas prácticas para reducir emisiones y valoración
de variedades tolerantes a la salinidad. El seu objectiu és identificar les
pràctiques agrícoles amb major incidència en l’emissió de GEH, identificar
varietats d’arròs que puguin tolerar nivells alts de salinitat induïts per
gestió de l’aigua basada en la mitigació de GEH i identificar la millor gestió
de la palla i de l’aigua durant el període hivernal per la reducció de GEH i
optimització del segrest de Carboni.
- Projecte pilot finançat pel DARP: Estalvi d’aigua en el conreu de l’arròs,
mitjançant la introducció de tècniques agronòmiques innovadores, en el
que han participat CCRR Molí de Pals, ADV Arròs de Pals, Farratges Baix Ter
S.L., El Restallador S.L., Arròs Estany de Pals SCP, Grup d’Enginyeria i Gestió
del Reg de la Universitat de Girona, IRTA Mas Badia, CCRR del Canal de la
Dreta de l’Ebre, IRTA Amposta.
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ACCIÓ 2. Proves pilot i monitorització de pràctiques agràries en relació a la fertilització, la gestió
de la matèria orgànica després de la collita i l’ús de maquinària per determinar la possible
reducció o augment de les emissions, la temporització i/o la quantitat òptima
El projecte Life Ebro Admiclim no només ha de permetre l’optimització de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels arrossars a partir de la
monitorització de diverses pràctiques de gestió de l’aigua, sinó que també
treballa amb d’altres condicions i pràctiques agràries relacionades amb la
fertilització dels camps, la gestió de la palla o la maquinària emprada en els
treballs agrícoles.
Emmarcat en el Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i
Montsià, que forma part de la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització
agrària de Catalunya (PMFA), l’any 2012 el DAAM, amb la col·laboració de
l’IRTA Estació Experimental de l’Ebre, va iniciar un camp d’assaig amb l’objectiu
de determinar la dosi òptima de fertilitzant orgànic a utilitzar, l’estratègia de
fertilització a seguir tenint en compte la particularitat de les condicions del sòl i
oferir, sobre unes sòlides bases experimentals, un consell d’adobatge robust
que pugui ser utilitzat en la fertilització. En aquest sentit, s’estan realitzant
estudis comparatius entre la fertilització nitrogenada mineral i la fertilització
orgànica (gallinassa de ponedora), que han de permetre fer el seguiment del
cicle, de la producció i de les emissions de GEH i, en definitiva, millorar la
utilització dels fertilitzants orgànics i minerals. Els resultats mostren una
reducció de les emissions quan s’aplica fertilitzant orgànic però molt
probablement a expenses d’un pitjor comportament agronòmic. Caldrien
estudis de més llarga durada per confirmar aquesta tendència.
Descripció

De la mateixa manera, la gestió de les restes de palla quan acaba la collita de
l’arròs, que ha esdevingut una històrica polèmica ateses les seves
conseqüències en la qualitat de les aigües que descarreguen a les badies,
també pot contribuir a augmentar o a reduir les emissions de GEH. La
descomposició de la palla emet metà i, segons dades del projecte Life Ebro
Admiclim, durant la pràctica del fangueig s’emet el 70% del total de metà
derivat del cultiu de l’arròs. La monitorització de diverses pràctiques en la
gestió de la palla ha de permetre trobar alternatives viables, respectuoses amb
el medi i amb menor incidència en d’altres sectors socioeconòmics (retirada de
la palla, banc de palla, reciclatge i valorització de residus agrícoles,
compostatge, etc.). La incorporació de la palla al sòl permet; per una banda,
mantenir la fertilitat del sòl i, per tant afavorir la producció del cultiu amb
menys fertilitzant mineral; i per l’altra, podria promoure el segrest de carboni i
l’acreció del sòl, de manera que representaria una mesura de mitigació per
compensar la subsidència del Delta. Atesos els beneficis ambientals i
agronòmics de la incorporació de la palla, seria necessari estudiar diferents
estratègies de gestió de la palla, juntament amb el maneig de l’aigua hivernal,
per optimitzar l’emissió de gasos i el balanç de carboni durant la post-collita.
Finalment, cal fomentar el canvi en la maquinària agrícola, de manera que
incorpori noves tecnologies d’estalvi energètic, menys contaminants i una
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
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tots els sectors productius.
Ubicació

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha).

Beneficis

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Les possibles dificultats d’aquestes accions rauen en la necessària confiança
dels actors involucrats.
Cal tenir en compte les diferents opinions i visions que, en el sí del sector
arrosser, es tenen respecte la idoneïtat, la relació de costos i la potencial
pèrdua de productivitat associada a noves pràctiques agrícoles.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca
(IRTA), Unió de Pagesos, Prodelta, Cambra arrossera del Montsià, Cambra
arrossera de Deltebre, Associació de defensa vegetal, comunitats de regants.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets

Banc de palla d’arròs a l’Albufera, País Valencià.
Projecte europeu SOSTRICE al Parc Natural de l’Albufera, al País Valencià, i
al Parc Nacional i Natural de Donyana (Maresmes del Guadalquivir,
Andalusia), que pretén invertir els efectes ambientals associats als models
de gestió actual de la palla d’arròs amb la seva valorització energètica per
mitjà de dos processos tecnològics: digestió anaeròbia i combustió.
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseacti
on=search.dspPage&n_proj_id=4859
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ACCIÓ 3. Aplicació de mesures de gestió que evitin o minimitzin la salinització, l’erosió i la
pèrdua de matèria orgànica del sòl
En matèria de sòls, l’objectiu general de protecció i ús sostenible del sòl ha
d’anar acompanyat d’accions específiques de prevenció dels processos de
degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica, contaminació,
compactació, reducció de la biodiversitat, salinització o inundació. L’ús de
maquinària pesant, els fertilitzants sintètics o els monocultius acceleren
l’empobriment del sòl.
Tant en el document Seguiment i Avaluació de l’ESCACC com en la Llei del
canvi climàtic es fa esment específic a la necessitat d’establir mesures que
evitin la degradació dels sòls i facilitin l’emmagatzematge de carboni per mitjà
d’una millora de la gestió de la matèria orgànica, les cobertes vegetals i el
conreu de conservació.
Descripció

L’acció erosiva de l’aigua i del vent es veu afavorida per factors com la
destrucció de la vegetació natural i la mala utilització del sòl. Les principals
activitats humanes que acceleren aquest procés són les pràctiques agrícoles i
forestals inadequades, els incendis forestals, les obres públiques, així com una
precària gestió dels recursos hídrics i una inadequada política forestal i agrària.
Possibles accions per evitar aquesta erosió són la fixació dels sòls sorrencs, més
mòbils, amb plantes riques en arrels; les rotacions de cultius; llaurar el sòl amb
tècniques curoses o plantar barreres trenca vents d’arbres o arbusts.
Així mateix, l’aportació i el manteniment de matèria orgànica en el sòl permet
reduir l’erosió, augmenta la capacitat de retenció d’aigua i nutrients,
n’afavoreix la conservació i en millora la fertilitat.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha).

Beneficis

Prevenció dels processos de degradació del sòl.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Cal tenir en compte les diferents opinions i visions que, en el sí del sector
arrosser, es tenen respecte la idoneïtat, la relació de costos i la potencial
pèrdua de productivitat associada a noves pràctiques agrícoles.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca
(IRTA), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Unió de Pagesos,
Prodelta, Cambra arrossera del Montsià, Cambra arrossera de Deltebre,
Associació de defensa vegetal, comunitats de regants.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Exemples concrets

---
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ACCIÓ 4. Anàlisi de la viabilitat i les condicions de conreu per a l’aplicació de la sembra en sec de
l’arròs

Descripció

La sembra en sec de l’arròs és una tècnica agronòmica ja emprada en els
arrossars del Delta com a mètode de control de la plaga del caragol poma, a
més esdevé una pràctica de cultiu indicada per a l’estalvi d’aigua. Amb aquest
tipus de sembra, la llavor es planta a pocs centímetres de profunditat i el camp
no s’inunda fins que la planta assoleix prou alçada. D’aquesta manera, no
només es redueix la inundació dels camps entre 4 i 6 setmanes, sinó que
també permet reduir la dosi de sembra en disminuir dràsticament els efectes
dels quironòmids i dels ànecs, reduir les incidències de determinades plagues i
aconseguir més uniformitat en la distribució de les plantes.
La no inundació dels camps durant aquesta fase del cultiu de l’arròs
contribueix, també, a la reducció de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, però ho fa amb poca incidència atès que aquesta és una fase del
cultiu en la que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle ja són reduïdes
tot i estar el camp inundat.

Reptes a afrontar

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha).
La sembra en sec no es pot realitzar en la totalitat dels arrossars atesos els
efectes sobre la salinitat del sòl que això suposaria, però sí en un cert
percentatge de camps de conreu, establint un cicle rotatiu.

Ubicació

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha).

Beneficis

Estalvi en el consum d’aigua.
Contribució a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Control de plagues (p.e. cargol poma, quironòmids).

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Les pràctiques de la sembra en sec s’han de dur a terme tenint en compte el
possible increment en la salinitat del sòl. Així mateix, s’han d’evitar possibles
conseqüències negatives sobre la biodiversitat i el nombre d’espècies d’aus
aquàtiques hivernants al Delta.
Cal tenir en compte les diferents opinions i visions que, en el sí del sector
arrosser, es tenen respecte la idoneïtat, la relació de costos i la potencial
pèrdua de productivitat associada a noves pràctiques agrícoles.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca
(IRTA), Unió de Pagesos, Prodelta, Cambra arrossera del Montsià, Cambra
arrossera de Deltebre, Associació de defensa vegetal, comunitats de regants.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets

Projecte GreenRice: Sustainable and environmental friendly rice
cultivation systems in Europe, un projecte amb finançament europeu que
reuneix investigadors de 7 instituts de Catalunya, Itàlia, França i
Anglaterra. El seu objectiu és avaluar l’eficiència d’un sistema alternatiu
de producció anomenat Alternate Wetting and Drying (ADW), que
consisteix en inundar els camps de 2 a 5 cm d’aigua, deixar-los assecar
fins que el sòl arribi al límit d’humitat necessària i inundar-los de nou. Es
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considera que amb aquesta pràctica es poden reduir d’un 15 a un 30 % el
consum d’aigua i fins a un 48 % les emissions de metà, sense disminuir la
producció.
http://www.greenrice.eu/
- Projecte pilot finançat pel DARP: Estalvi d’aigua en el conreu de l’arròs,
mitjançant la introducció de tècniques agronòmiques innovadores, en el
que han participat CCRR Molí de Pals, ADV Arròs de Pals, Farratges Baix
Ter S.L., El Restallador S.L., Arròs Estany de Pals SCP, Grup d’Enginyeria i
Gestió del Reg de la Universitat de Girona, IRTA Mas Badia, CCRR del
Canal de la Dreta de l’Ebre, IRTA Amposta.
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ACCIÓ 5. Desenvolupament de varietats d’arròs més tolerants a la salinitat
Una de les estratègies per mantenir la viabilitat del cultiu de l’arròs davant dels
efectes del canvi climàtic és augmentar la resistència de les varietats a la
salinitat.
Des de fa anys, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), l’IRTA, la
Universitat de Barcelona (UB) o el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
treballen en la millora de les característiques de les varietats d’arròs
autòctones per augmentar-ne la tolerància a la salinitat. Per aconseguir-ho,
s’estan emprant diverses estratègies, d’entre les quals la introducció de gens
de tolerància a les varietats locals, la part del genoma de la planta que
confereix la tolerància a la salinitat, a partir de creuaments amb varietats
asiàtiques, on tenen plantes que suporten molt bé la sal.

Descripció

En el marc del projecte NEURICE, es va començar a monitoritzar la salinitat de
diversos camps del Delta de l’Ebre per fer assajos amb noves varietats d’arròs
tolerants. Durant uns mesos, es controlarà la salinitat de l’aigua i del sòl dels
camps, l’alçada de la làmina d’aigua i la salinitat de l’aigua a l’entrada i a la
sortida dels camps per fer-ne un seguiment precís. L’avaluació dels resultats
permetrà desenvolupar varietats d’arròs amb valor comercial, cultivables en
climes mediterranis i que puguin créixer en condicions de salinitat elevada.
Paral·lelament, la UB està realitzant un estudi proteic de la varietat d’arròs més
tolerant a la salinitat per tal de determinar el mecanisme que permet que
aquestes plantes puguin créixer en entorns de salinitat molt elevada.
La possibilitat de cultivar varietats amb una alta tolerància a la salinitat
permetria ajudar a eradicar la plaga del caragol poma mitjançant la inundació
amb aigua de mar, ajudaria a instaurar l’estratègia de la sembra en sec de
l’arròs i asseguraria la productivitat davant dels efectes de la intrusió marina i
la salinització.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha).

Beneficis

L’ús d’aquestes varietats resistents a la salinitat també permet l’estalvi d’aigua.
Salinització del sòl.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Les pràctiques de la sembra en sec, els canvis en el patró d’inundació dels
arrossars i l’ús de varietats més tolerants a la salinitat han d’evitar possibles
conseqüències negatives sobre la biodiversitat i el nombre d’espècies d’aus
aquàtiques hivernants al Delta.
Cal tenir en compte les diferents opinions i visions que, en el sí del sector
arrosser, es tenen respecte la idoneïtat, la relació de costos i la potencial
pèrdua de productivitat associada a noves pràctiques agrícoles.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca
(IRTA, UB, CRAG), Unió de Pagesos, Prodelta, Cambra arrossera del Montsià,
Cambra arrossera de Deltebre, Associació de defensa vegetal, comunitats de
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regants.
Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets

Projecte NEURICE (New Commercial European Rice), coordinat per la
Universitat de Barcelona i en el qual participen l’IRTA, el CRAG i la Cambra
Arrossera del Montsià, entre altres socis europeus. http://neurice.eu/
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ACCIÓ 6. Proves pilot i modelització de la incorporació de matèria orgànica i inorgànica en el sòl
a partir de l’aportació de sediments pels canals
En el marc del projecte Life Ebro Admiclim, les accions B1 (Prova pilot
d’injecció de sediments a la xarxa de canals de reg) i B5 (Avaluació de
l’aportació de sediment sobre la producció d’arròs) han permès analitzar una
de les principals propostes per compensar els efectes de la pujada del nivell del
mar, la subsidència, la intrusió d’aigua salada al sòl i al riu, la progressiva
pèrdua de productivitat dels arrossars i la conseqüent inviabilitat econòmica
del cultiu.

Descripció

En concordança amb les dues accions desenvolupades en el projecte Life, el
present document inclou l’acció C.1.2., lligada a la modelització de la capacitat
dels canals de reg per transportar sediments, l’acció C.1.8., en referència a la
recuperació de la pràctica del colmateig, i la necessària avaluació dels possibles
efectes de la incorporació de matèria orgànica i inorgànica en el sòl que
aquesta aportació representaria.
Tal com també ha estat indicat a les accions esmentades, part de les
aportacions de sediments cap als arrossars poden tenir el seu origen en els
fangs generats a la planta potabilitzadora del Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT) després dels resultats positius obtinguts en les campanyes realitzades.
Es va realitzar un assaig de camp per avaluar la resposta agronòmica i
d’emissió de gasos a la incorporació de matèria orgànica (gallinassa) i
sediments als arrossars. Els resultats indiquen que l’aportació de sediments als
arrossars no afecta la producció del cultiu ni les emissions. En canvi, la
incorporació de matèria orgànica sí redueix significativament la producció del
cultiu però al mateix temps, redueixen emissions de CH 4, possiblement com al
menor desenvolupament agronòmic. Per confirmar aquest comportament
caldria un seguiment a més llarg termini.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Planta potabilitzadora del Consorci d’Aigües de Tarragona, xarxa de canals de
reg i arrossars.

Beneficis

Reducció dels efectes de la subsidència i la pujada del nivell del mar a la plana
deltaica.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

L’aprofitament de la xarxa de canals de reg per al transport de sediments i la
recuperació de l’antiga pràctica del colmateig requereix el consens de les
comunitats de regants.
Actualment, existeix un posicionament no coincident entre les dues
comunitats de regants del Delta de l’Ebre sobre les accions a emprendre per
evitar la regressió i la subsidència. Mentre una defensa l’aportació d’aigua i de
sediments com a solució troncal, l’altra és més partidària d’actuacions
d’enginyeria (Berga, 2017).

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC), Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
grups de recerca (IRTA, UCO), comunitats de regants, Unió de Pagesos,
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arrossaires, Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).
Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Exemples concrets

---
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ACCIÓ 7. Foment de la modernització de les infraestructures de reg, adaptant-les a la pujada del
nivell del mar i al transport de sediments, impulsant la sectorització dels drenatges i el canvis en
la ubicació de les estacions de bombament quan siguin necessaris
Gran part de les mesures plantejades en l’ESCACC per al sector agropecuari
tenen a veure amb l’ús eficient de l’aigua; el recurs més vulnerable als
impactes del canvi climàtic en el nostre país. En aquest sentit, el document de
Seguiment i Avaluació de l’ESCACC considera que la mesura Incorporació en la
Planificació del reg agrícola dels impactes observats i projectats del canvi
climàtic a Catalunya i, especialment, de les actuals deficiències en la garantia
de disponibilitat d’aigua, que es pot ponderar com la més rellevant, no avança
en la direcció correcta i subratlla les grans ineficiències a nivell de país.

Descripció

Les prop de 21.000 ha de conreu de la plana deltaica estan incloses en el Pla de
regadius de Catalunya (2008-2020). Més enllà de la valoració genèrica
ineficient que el seguiment de l’ESCACC fa d’aquesta planificació, ambdós
documents comparteixen la necessitat d’una modernització dels sistemes
tradicionals de regadiu, amb el foment de mesures que comportin un
aprofitament de l’aigua millor i més racional, i amb la màxima eficiència
energètica. L’agricultura és el sector que més aigua utilitza i la importància
d’aquest ús mostra que les polítiques d’estalvi que s’apliquin poden tenir una
notable repercussió. En aquest sentit, el Pla de regadius incorpora un Pla de
Modernització de regadius del Delta de l’Ebre, que té en compte l’augment de
l’eficiència en el transport, l’automatització del bombament i la impulsió, que
permet una gestió més acurada i eficaç, i l’automatització i el control de la
distribució de l’aigua a les parcel·les per ajustar-ne l’ús. Les actuacions de
modernització milloren la disponibilitat i permeten l’estalvi d’aigua, amb una
previsible disminució de la contaminació difusa, ja que una aportació d’aigua
més controlada permet reduir l’arrossegament de fertilitzants en excés.
La xarxa de desguàs dels camps d’arròs ha estat la principal via de propagació
de la plaga del caragol poma. La sectorització dels drenatges, en dividir la xarxa
en sectors aïllats hidràulicament (mitjançant comportes, barreres, filtres, etc.),
permet poder atacar la plaga independentment o de forma simultània,
combinar mètodes de lluita i evitar els riscos de reinfecció.
Finalment, caldria valorar si les estacions de bombament estan ubicades en el
millor emplaçament des del punt de vista de l’eficiència del seu funcionament.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Terrenys de cultiu d’arròs, que representen més del 65% del territori de la
plana deltaica (unes 21.000 ha), amb la xarxa de canals de reg i de drenatge
associada i les estacions de bombament.

Beneficis

Amb la modernització dels regadius tradicionals s’augmenta l’eficiència en la
utilització de l’aigua, se’n fa una gestió més acurada i eficaç, i es dóna
compliment als objectius de la Directiva Marc de l’Aigua; implica un
alliberament del recurs; facilita la millor gestió en qualitat i en quantitat dels
aqüífers.
La sectorització de la xarxa de desguàs facilita la lluita contra el caragol poma.

113

Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE)

Entre els usuaris de les comunitats de regants i els arrossaires hi ha un consens
notable respecte a la necessitat de modernització i de millora del sistema de
regadiu.
Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

---

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, comunitats de regants, Unió de Pagesos,
arrossaires.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets

-

Projectes de modernització de les infraestructures de regadiu de la
Comunitat de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya.
Projectes de modernització de les infraestructures de regadiu de la
Comunitat de Regants del Baix Ter.
Projecte de modernització del regadiu de l’Horta, Lleida.
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ACCIÓ 8. Condicionament de la infraestructura de reg que comunica el riu amb la llacuna del
Canal Vell i amb la badia, amb la conseqüent millora en l’aportació d’aigua dolça
El condicionament de les infraestructures de reg entre el riu i la llacuna del
Canal Vell permetria millorar l’aportació d’aigua dolça i de nutrients, no només
a aquesta zona humida sinó també a la badia del Fangar.
El Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre, de juliol de 2006, preveia, en el
seu Pla d’acció, el Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.
Alimentació de les badies amb aigua dolça dels canals de reg. 1a Fase.
Condicionament de canalitzacions de reg per a l’aportació d’excedents a les
dues badies.

Descripció

A octubre de 2009, l’empresa estatal Acuamed va publicar el Plec de clàusules
reguladores per a la contractació de l’execució de les obres incloses en
l’actuació urgent 4.a. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.
Alimentació de les badies amb aigua dolça dels canals de reg. 1a Fase. Aquest
document incloïa, com a actuacions en el marge esquerra del Delta, la
connexió de les sèquies Salines i Bombita amb la llacuna del Canal Vell.
Aquestes obres permetrien millorar la qualitat de l’aigua de la llacuna i
l’arribada d’aigua dolça del riu a la badia a través dels desguassos del Penal i el
Rastrellador.
Si bé, segons nota de premsa local de març de 2014, Acuamed havia realitzat
les obres de col·locació de comportes i un tub subterrani per tal que el desguàs
del Penal pogués portar aigua del riu fins a la llacuna, els productors de
mol·luscs de la badia del Fangar continuaven reclamant que les obres, ja
executades, es posessin en funcionament.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Hemidelta nord. Infraestructura de reg entre el riu i la llacuna del Canal Vell.

Beneficis

Millora de la qualitat de l’aigua de la llacuna del Canal Vell i de la badia del
Fangar; aportació de nutrients per al cultiu de mol·luscs a la badia.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Dificultats relacionades amb la cessió de la gestió de la infraestructura de reg.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, comunitats de regants, Unió de Pagesos,
arrossaires.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Exemples concrets

---

Prendre mesures per evitar la propagació del caragol maçana.
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ACCIÓ 9. Anàlisi del potencial d’ús d’energies renovables en les infraestructures de reg, com a
oportunitat de millora o com a mecanisme per respondre a les noves necessitats de bombament
de l’aigua
La Llei del canvi climàtic estableix el camí de la transició energètica cap a un
model cent per cent renovable, neutre en emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. Així mateix, el foment de la implantació d’energies renovables
per a autoconsum és una de les mesures establertes en l’ESCACC 2013-2020.
En línia amb el que marca la Unió Europea, el Govern considera que
l’autoconsum elèctric a partir d’energies renovables, principalment
fotovoltaica, ha d’esdevenir un dels eixos del nou model energètic del país.

Descripció

Malgrat els entrebancs que suposa el Reglament que regula la producció i el
subministrament elèctrics en règim d’autoconsum (Reial Decret 900/2015), a
Catalunya s’han posat en marxa, en els darrers anys, instal·lacions
fotovoltaiques per a autoconsum connectades a la xarxa interior sense injecció
d’energia elèctrica, de manera que s’autoconsumeix tota l’energia generada.
En el cas de les infraestructures de reg del Delta, l’autoconsum mitjançant
sistemes de generació fotovoltaica es presenta com una bona alternativa. Les
pròpies comunitats de regants poden generar part o la totalitat de l’energia
que consumeixen utilitzant fonts renovables. Aquest sistema d’autoconsum
comporta importants avantatges: les pròpies de la utilització d’energies
renovables, la rebaixa del cost energètic dels bombaments i una menor
dependència d’un mercat elèctric força volàtil i amb contínues oscil·lacions de
preus.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Infraestructures de reg.

Beneficis

Consecució dels objectius d’eficiència energètica i ambientals; reducció de la
dependència dels combustibles fòssils; reducció de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle; rebaixa del cost energètic; menor dependència del mercat
elèctric, reducció de costos (millora de la competitivitat).

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Obstacles menors relacionats amb les limitacions tècniques i de manteniment
de les instal·lacions d’energies renovables.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut Català de l’Energia (ICAEN), comunitats
de regants, arrossaires.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Exemples concrets

-

Bombament solar en el regadiu al canal d’Aragó i Catalunya (Comunitat
General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya).
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ACCIÓ 10. Establiment de jornades informatives destinades al sector agrícola, amb l’objectiu de
potenciar la transferència de coneixements, de tecnologia i les mesures de gestió entre els
usuaris
La transferència del coneixement generat sobre tecnologia i mesures de gestió
als usuaris del sector esdevé una peça clau per enllaçar la recerca, el món
institucional i el dia a dia dels agricultors i de la indústria agroalimentària del
territori. En darrer terme, només la comunicació, l’intercanvi d’informació i el
seu encaix permetran la implantació dels canvis i de les millores necessàries
per combatre els efectes del canvi climàtic en l’activitat agrària.

Descripció

Una de les eines existents és el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT),
elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El
PATT engloba la programació anual d’activitats de transferència de
coneixements i de recerca relacionades amb l’àmbit agrari, agroalimentari i
rural, i inclou actuacions de recerca, d’investigació, de divulgació i de
transferència de coneixements tècnics i de gestió.
Per altra banda, el DARPA també disposa del portal RuralCat, un mitjà per a la
transmissió del coneixement, a través d’internet, pel que fa a la prestació de
serveis tecnològics, la formació, la transferència de tecnologia i
l’assessorament als agricultors, ramaders, a la indústria agroalimentària i a les
seves associacions i organitzacions. El portal disposa d’oficines virtuals
dedicades a la sanitat vegetal, innovació agroalimentària i rural, oficina del
regant, oficina de fertilització, suport a la indústria agroalimentària, venda de
proximitat o assessorament.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Activitat agrària en l’àmbit territorial de la plana deltaica.

Beneficis

La creació d’espais de relació i d’intercanvi entre grups de persones vinculades
al sector permet l’accés a la innovació, la transferència tecnològica, facilita
l’assessorament i la formació i, en darrer terme, permet que el sector sigui més
capaç de fer front als reptes de futur.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Històric distanciament i, possiblement, manca de diàleg entre el món científic i
alguns sectors socioeconòmics.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).

Actors a involucrar

Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca, comunitats de regants,
Unió de Pagesos, arrossaires, indústria agroalimentària.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Exemples concrets

-

Portal RuralCat http://www.ruralcat.net/web/guest
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MESURA D.2: INCORPORAR ELS IMPACTES I RISCOS DERIVATS DEL CANVI CLIMÀTIC EN LA
DEFINICIÓ DE LES POLÍTIQUES QUE HAN DE GUIAR ELS SECTORS SOCIOECONÒMICS

ACCIÓ 1. Adhesió de tots els municipis que integren el Delta de l’Ebre al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses i elaboració dels corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC)
Durant el 2008, la Unió Europea va iniciar el Pacte d’Alcaldes per l’energia
sostenible local, una iniciativa per canalitzar la participació del món local en la
lluita contra el canvi climàtic. Si bé el Pacte va néixer per treballar en la
mitigació del canvi climàtic, els reptes que suposa van conduir a una nova
iniciativa, Alcaldes per l’Adaptació.

Descripció

El 2016, les dues principals iniciatives mundials de ciutats i governs locals que
lideren la lluita contra el canvi climàtic es van fusionar en el Pacte dels Alcaldes
i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Aquesta iniciativa constitueix l’instrument
clau per implicar i donar suport als governs locals, i esdevé un compromís
voluntari pel qual els municipis assumeixen els objectius de reduir les seves
emissions de GEH com a mínim en un 40% per a l’any 2030 respecte l’any base
(2005), augmentar la resiliència del territori i garantir l’accés per a tothom de
serveis energètics segurs, equitatius i sostenibles. L’adaptació s’incorpora de
manera transversal, maximitzant els objectius de reducció d’emissions i
minimitzant els riscos ambientals, socials i econòmics.
Per traslladar aquests compromisos a l’acció, els municipis han de redactar un
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Els signataris han
d’informar de la implementació del seu PAESC cada dos anys i, en fer aquest
seguiment, poden reajustar les seves prioritats per tal de garantir la consecució
dels objectius establerts.
El Pacte dels Alcaldes pel clima i l’energia és l’única iniciativa dirigida als
municipis i amb els municipis. Forma part d’un moviment de baix a dalt que
uneix les administracions locals i regionals al voltant d’uns compromisos i
d’una visió comuns.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Municipis del Delta de l’Ebre.

Beneficis

El Pacte d’Alcaldes facilita l’actuació cooperativa de les administracions locals,
regionals i nacionals de tot el món per fer front al canvi climàtic.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

La complexitat d’aquesta iniciativa rau en la transversalitat, en el diàleg entre
les diferents àrees dels governs locals alhora de proposar accions i en la seva
integració en plans existents. El PAESC no ha de ser un Pla més, sinó que s’ha
de plantejar com una planificació estratègica a consensuar i impulsar des de les
diverses àrees.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

La diputació de Tarragona, l’ICAEN i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
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Sostenibilitat són les entitats coordinadores de referència del Pacte, i treballen
conjuntament amb la resta de diputacions, l’AMB i el Consell d’Iniciatives
Locals pel Medi Ambient de les comarques gironines per mitjà del Club del
Pacte d’Alcaldes de Catalunya.
Exemples concrets

A Catalunya, més de 600 ciutats i pobles s’han compromès i adherit al
Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’energia i entraran a formar part del Pacte
Global.
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ACCIÓ 2. Adaptació del desenvolupament urbanístic a la vulnerabilitat del Delta i incorporació
dels impactes i riscos derivats del canvi climàtic a la planificació del territori
El territori constitueix una realitat única sobre la qual les diferents
administracions exerceixen les seves competències mitjançant la planificació.
Com a resultat, apareixen un seguit d’instruments d’ordenació i de regulació,
ja siguin territorials o urbanístics, que s’han d’integrar i complementar.

Descripció

Des de l’any 2007, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya treballen en la
incorporació dels aspectes del canvi climàtic en l’avaluació ambiental de plans,
programes i projectes. Tant la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, com la recentment aprovada Llei del canvi climàtic converteixen en
un mandat explícit la inclusió del canvi climàtic en la normativa urbanística,
tant pel que fa a la mitigació de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle com l’adaptació als impactes. Així mateix, s’incorporen els criteris
d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia a les eines que incideixen en el
planejament urbanístic. En aquest sentit, la definició dels criteris bàsics a
considerar en els plans territorials, sectorials i urbanístics ha d’afavorir la
mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, de forma que a tot el Delta regeixin els
mateixos criteris de planificació, gestió i actuació.
Les figures de nous planejaments urbanístics o les seves modificacions i
revisions, així com també el planejament territorial, han de tenir en compte
els estudis de vulnerabilitat i les recomanacions de l’Administració, han de ser
coherents amb la delimitació de la zona de DPMT, han d’incorporar una anàlisi
quantitativa i una valoració descriptiva de l’impacte sobre les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou
planejament, així com també incloure mesures per a mitigar-lo i adaptar-s’hi.
Especialment en el territori deltaic, el planejament ha de permetre evitar els
desenvolupaments urbanístics en zones de risc. Així doncs, cal tenir en compte
els riscos d’inundació i d’erosió, limitant possibles expansions urbanístiques,
preveient la reubicació de determinats sòls urbanitzables no desenvolupats i
potenciant l’abandonament progressiu de les activitats que es duen a terme
en les zones més vulnerables. En tot cas, cal anticipar la planificació territorial
per evitar la instal·lació de noves infraestructures o l’augment de la superfície
urbanitzada en zones de risc.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Municipis del Delta de l’Ebre.

Beneficis

Augment de la resiliència del territori; creació d’espais de qualitat i eficients; ús
sostenible dels recursos (aigua, energia, sòl).

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

El fet que els impactes del canvi climàtic es produeixin a horitzons de mig i llarg
termini pot dificultar la consolidació de la seva incorporació en la planificació
territorial i urbanística.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Totes les administracions, tant a nivell local com a nivell de país.
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Ens responsable

Departament de Territori i Sostenibilitat i ens locals.
-

Exemples concrets

-

Criteris sostenibles d’ocupació del sòl. El concepte “capacitat de càrrega”
està recollit implícitament al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que preveu la
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del
territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la
renovació del sòl urbà.
Directrius dels plans territorials parcials, tant pel que fa a la funcionalitat
ecològica dels espais oberts com a la no dispersió dels nous assentaments.
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ACCIÓ 3. Definició de plans d’emergència específics davant de fenòmens meteorològics extrems
La gestió dels riscos esdevé una actuació transversal que inclou accions de
previsió (anàlisi i avaluació del risc), prevenció (minimització fins a nivells
acceptables), planificació (elaboració i implantació de plans d’emergència, que
s’aplicaran en el moment en què es materialitzi el risc), intervenció (actuació
dels cossos d’emergències davant la manifestació del risc), formació i
informació, i rehabilitació un cop finalitzada l’emergència.

Descripció

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el
funcionament i l’organització dels recursos humans i materials per millorar la
resposta davant d’emergències o risc greu. Catalunya disposa d’una àmplia
planificació en matèria de protecció civil, tant a nivell territorial (PROCICAT),
especial per a riscos concrets (INUNCAT, INFOCAT, NEUCAT, etc.) o
d’autoprotecció per a empreses, centres i instal·lacions determinades. Tot i
això, els impactes del canvi climàtic tot just comencen a apuntar-se i s’hauran
d’anar concretant en l’anàlisi del risc i de les probabilitats. En aquest sentit, tal
com s’estableix en la Llei del canvi climàtic, caldrà incloure en els plans
d’emergència i de protecció civil vigents les modificacions que s’escaiguin com
a conseqüència de l’increment en la intensitat i la freqüència dels fenòmens
meteorològics extrems.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Municipis del Delta de l’Ebre.

Beneficis

Minimització dels efectes de l’increment de fenòmens meteorològics extrems;
dotació als sectors socioeconòmics i a la ciutadania d’una major resiliència i
capacitat de reacció davant d’aquestes situacions.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

El fet que els impactes del canvi climàtic es produeixin a horitzons de mig i llarg
termini pot dificultar la consolidació de la seva incorporació en la planificació
d’emergències.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Totes les administracions, tant a nivell local com a nivell de país.

Ens responsable

Departament d’Interior.
-

-

Exemples concrets

-

Plans especials d’emergència planificats a Catalunya: PLASEQCAT,
INFOCAT, INUNCAT, TRANSCAT, NEUCAT, ALLAUCAT, VENTCAT, AEROCAT,
CAMCAT, SISMICAT, RADCAT.
Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció civil de les comarques
del Baix Ebre i Montsià (PAS-PC).
Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES).
Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya
(PGRI).
Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut
(POCS) del Departament de Salut.
Plans bàsics d’emergència municipal (PBEM).
Plans d’actuació municipal (PAM).
Plans específics municipals (PEM).
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-

Plans d’Autoprotecció (PAU).
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ACCIÓ 4. Garantia d’accés als serveis bàsics d’aigua i d’energia a la població amb risc d’exclusió
Si bé arran de la crisi econòmica la protecció del dret als subministraments
bàsics ha resultat més necessària, els impactes del canvi climàtic poden
comportar un increment del nombre de col·lectius vulnerables susceptibles de
patir situacions de pobresa energètica. El govern de la Generalitat ha reiterat
que, malgrat la suspensió del decret de pobresa energètica, continuarà
garantint els subministraments de llum, gas i aigua a les persones en situació
de vulnerabilitat econòmica a l’empara de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica.

Descripció

Aquest compromís també s’inclou en l’ESCACC i es detalla amb l’acció Elaborar
programes per prevenir les situacions de pobresa energètica en els grups
socials més desfavorables. Tal com s’estableix en el document Seguiment i
Avaluació de l’ESCACC, cal introduir mecanismes específics preferents per a les
persones afectades per la pobresa energètica dins els actuals sistemes d’ajuts i
subvencions en l’àmbit domèstic, que permetin a aquest col·lectiu disposar
dels serveis energètics bàsics i millorar les condicions d’eficiència energètica
del seu habitatge i de l’equipament de la seva llar. També cal defensar la
implantació de veritables tarifes socials.
No només la Llei 24/2015 dóna aixopluc a aquests col·lectius, sinó que també
la disposició final setena de la Llei del canvi climàtic estableix que, en l’àmbit
de les seves competències, tant el Govern com els ens locals han d’impulsar els
mecanismes necessaris per garantir l’accés universal de tota la població a un
consum mínim vital de determinats recursos bàsics (subministraments
d’energia elèctrica, combustibles no carburants i aigua), així com també
dissenyar els mecanismes prestacionals que assegurin aquest mínim vital.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Població i col·lectius susceptibles de patir situacions de pobresa energètica.

Beneficis

Desenvolupament de polítiques d’inclusió social; actuacions contra la pobresa,
les desigualtats i l’exclusió social.

Dificultats i potencials
conflictes

---

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Administració de la Generalitat, ens locals, empreses subministradores.

Ens responsable

Administració de la Generalitat i ens locals.
-

Exemples concrets

-

L’Agència Catalana del Consum ofereix una guia amb els recursos
disponibles per evitar talls de subministraments, col·labora en la creació de
protocols d’actuació amb les entitats municipals per atendre a les persones
en risc de pobresa energètica i dialoga amb les empreses subministradores
perquè aquestes puguin fer aportacions. Per a l’exercici 2015, es van
destinar 1,14 milions d’euros a un fons d’atenció solidària per poder cobrir
subministraments energètics bàsics.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, en col·laboració amb les empreses
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subministradores, ha dotat els ajuntaments metropolitans amb una partida
de 5 milions d’euros per tal que els col·lectius vulnerables puguin pagar les
despeses d’aigua, gas o electricitat evitant el tall de subministrament.
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ACCIÓ 5. Definició de plans per a un ús més eficient de l’aigua urbana
ACCIÓ 6. Establiment de sistemes de vigilància i de control de l’aigua de consum humà

Descripció

L’adaptació a les sequeres fa imprescindible polítiques eficients, amb
infraestructures suficients i segures per garantir la disponibilitat d’aigua per a
satisfer la demanda urbana i rural, i per a la preservació del medi. La legislació
vigent prioritza els usos d’abastament humà per sobre de la resta i, en episodis
de sequera, aquesta prioritat incideix enormement en les activitats
quotidianes. Una d’aquestes polítiques és el foment i el sosteniment de
l’estalvi, que té per objectiu la racionalització dels nostres hàbits de consum i la
seva adequació a la variabilitat climatològica, de manera que aquests hàbits es
converteixin en un costum independent i invariable dels episodis de sequera.
En aquest sentit treballa una de les mesures establertes en el document
Seguiment i Avaluació de l’ESCACC, de millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua
(inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i aprofundiment en la combinació
de solucions d’obtenció de recurs tal i com planteja el Pla de gestió del districte
de conca fluvial de Catalunya.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Municipis del Delta de l’Ebre.

Beneficis

Millora en l’ús sostenible i racional de l’aigua; incorporació de les polítiques
d’aprofitament, reaprofitament i reutilització; millora del control i prevenció
de possibles fuites i/o avaries a les xarxes de subministrament; protecció de la
salut de les persones.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Per a fer un ús més eficient de l’aigua cal la correcta gestió per part de
l’Administració i el compromís de l’usuari final; millorar l’eficiència o cercar
noves fonts de recurs més sostenibles des del punt de vista hidrològic pot
revertir, en alguns casos, en majors despeses energètiques i majors impactes
en altres àmbits i sectors.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Direcció General de Salut Pública, Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), ens locals
(Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

Ens locals titulars del servei d’abastament i Departament de Salut.
-

Exemples concrets
-

Instal·lació de comptadors a la xarxa en alta; telecontrol sectoritzat, que
permet gestionar les instal·lacions amb una major seguretat i millorar
l’eficiència de la xarxa d’aigua potable; detecció de fuites i control de
pèrdues; redacció de Plans Directors d’Abastament.
El Departament de Salut disposa de diversos programes per garantir el
control sanitari de l’aigua de consum humà.
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ACCIÓ 7. Promoció del comerç de proximitat i del comerç tradicional
Comerç i consum són el final de la cadena de les activitats econòmiques i, per
tant, determinen en gran part els efectes d’aquestes activitats. Els béns es
produeixen o fabriquen, processen, emmagatzemen, envasen i transporten; i
en cadascuna d’aquestes fases s’alliberen gasos amb efecte d’hivernacle.

Descripció

Consumir productes de proximitat no només permet reduir les emissions de
CO2, relacionades majoritàriament amb el transport i la conservació, sinó que
també potencia els vincles entre producció i consum, i contribueix al
desenvolupament de l’economia local. Especialment en el sector alimentari,
permet potenciar models productius i alimentaris que busquen un
desenvolupament local sostenible i de qualitat, integrat al territori des del punt
de vista ambiental, econòmic i social, altament eficients en el consum de
recursos i que mantenen la diversitat biològica, cultural i alimentària.
Una altra proximitat és la que hi ha entre casa i la botiga, expressada com a
comerç de proximitat, que fa referència als comerços de barri en contraposició
a les grans superfícies. El comerç de proximitat proporciona tot tipus de gènere
a la vora de casa, es presenta en diferents formats i qualitats, aporta espais de
convivència als barris i contribueix al dinamisme i a la cohesió social de pobles i
ciutats.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Municipis del Delta de l’Ebre.

Beneficis

La compra de productes de proximitat a través de circuits curts de
comercialització permet enfortir l’economia local.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

---

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Empresa i Coneixement, Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, associacions de comerciants i botiguers,
cooperatives agroalimentàries, ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals).

Ens responsable

Departament d’Empresa i Coneixement.
-

Exemples concrets

-

-

Associacions de botiguers, agrobotigues de cooperatives agràries,
carnisseries amb vocació local, cooperatives de consum, mercats, etc.
Marques de proximitat geogràfica: Terra pagesa (Unió de Pagesos), km 0
fets al costat de casa (Associació Agrària de Joves Agricultors), Xarxa de
productes de la terra (Diputació de Barcelona), etc.
Termes de proximitat comercial: Venda directa, Circuit curt, Venda de
proximitat (Generalitat de Catalunya).
Les Denominacions d’Origen Protegides i les Indicacions Geogràfiques
Protegides identifiquen la zona on s’ha produït un aliment i en reconeixen
el valor afegit que els dóna aquest origen.
Iniciativa Arrosvolució, de cultiu de manera tradicional, sense maquinària,
carburant o producte químic, a la finca Riet Vell (Amposta).
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ACCIÓ 8. Promoció de programes de seguiment del medi marí, deltaic i fluvial: dels indicadors
climàtics, de les espècies productives i invasores, i dels impactes del canvi climàtic sobre
l’ecosistema
En el document Seguiment i Avaluació de l’ESCACC es plantegen un seguit de
mesures per generar i transferir coneixement sobre l’adaptació de la pesca i
dels ecosistemes marins al canvi climàtic. Aquestes mesures es basen en:
-

Descripció

Mantenir, elaborar i promoure programes de seguiment per tal
d’assegurar les sèries temporals disponibles, i incorporar el seguiment dels
indicadors climàtics marins per conèixer les variables físiques, químiques i
biològiques i la seva evolució.
- Promoure programes de seguiment basats en la participació ciutadana i
dels sectors directament vinculats amb el medi marí.
- Potenciar les línies d’investigació aplicada sobre quins són els impactes del
canvi climàtic sobre les poblacions marines, les piscifactories de peix i
marisc.
- Estudiar i fer el seguiment del declivi de poblacions i espècies, però també
dels processos de resistència i recuperació.
- Ús d’eines com les avaluacions de vulnerabilitat i l’anàlisi de riscos, que
ajudin al desenvolupament de mesures d’adaptació.
- Millorar la informació cartogràfica d’hàbitats i d’espècies, sobretot en
aquelles que són vulnerables, estan en perill o amenaçades.
- Potenciar la coordinació entre investigadors i institucions de recerca que
realitzen estudis i seguiments en relació amb el canvi climàtic.
- Millorar la transferència de coneixement, especialment entre ciència i
gestor.
En l’àmbit del Delta de l’Ebre, l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita integra dos
grans àrees de treball (Cultius aquàtics i Aigües Marines i Continentals)
dedicats al seguiment, estudi i recerca del medi, de les espècies aquàtiques i
de les causes i conseqüències del canvi global sobre els ecosistemes. D’entre
les tasques d’aquests grups de treball destaquen el control a les zones de
producció de mol·luscs, l’avaluació de les dinàmiques de poblacions de
microalgues nocives, la participació en avaluacions de poblacions invasores a
les badies, la recerca amb noves espècies aquàtiques i processos per millorar la
qualitat i productivitat de les espècies comercials, o l’anàlisi dels impactes i
efectes del canvi climàtic i del canvi global als deltes i sobre les xarxes
tròfiques.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Zona pesquera del Delta de l’Ebre.

Beneficis

El coneixement i el seguiment dels canvis en el medi marí han de permetre i
facilitar la presa de decisions en la gestió dels recursos.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Històriques mancances en les dinàmiques de relació entre el món científic i els
sectors econòmics relacionats; minvada conscienciació ciutadana sobre l’estat
del mar i els impactes que pateix.

Horitzó d’implementació

Curt (<2 anys).
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Actors a involucrar

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca (IRTA,
Observadors del mar i Institut de Ciències del Mar de Barcelona), confraries de
pescadors, associacions de mariscadors, Federació de productors de marisc del
Delta de l’Ebre (FEPROMODEL).

Ens responsable

Grups de recerca (IRTA, Institut de Ciències del Mar).
-

-

Exemples concrets
-

-

Seguiment de la biodiversitat marina al Parc Natural de Cap de Creus i al
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Marine Biodiversity
Conservation Group). http://www.medrecover.org
Observadors del Mar, coordinat per l’Institut de ciències del Mar de
Barcelona, que recopila observacions i experiències de ciutadans sobre
fenòmens que ocorren en el mar. http://observadorsdelmar.es
MedMis, per al control d’espècies invasores no autòctones en les zones
marines protegides (IUCN). http://www.iucn-medmis.org
Projectes del MAPAMA (Impactos del cambio climático sobre la acuicultura
en España, 2014), de l’Institut de Ciències del Mar (Litofut, Manifest, CSICoral), del MedSea o de la Xarxa de Referència d’R+D+I en aqüicultura de la
Generalitat de Catalunya.
Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya i Manual dels hàbitats litorals
de Catalunya.
Delimitació de les praderies de fanerògames del litoral català.
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ACCIÓ 9. Canvi de paradigma en la gestió de l’activitat pesquera, amb un enfocament
ecosistèmic de la gestió dels recursos i en base a criteris de sostenibilitat
ACCIÓ 10. Foment de les modalitats de pesca de baix impacte ambiental
Tant en el TICCC com en l’ESCACC s’estableix que la principal mesura en el
sector pesquer passa per un canvi de paradigma en la gestió de la pesca, que
impliqui deixar de gestionar estocs aïllats per passar a gestionar ecosistemes.

Descripció

L’enfocament ecosistèmic de la gestió dels recursos pesquers es basa en el
coneixement de les interaccions entre espècies, factors abiòtics (entre els
quals els relacionats amb el canvi climàtic) i explotació dels recursos, de
manera que la recerca ha de tenir un paper preponderant en el
desenvolupament d’aquest nou esquema de gestió sostenible. Aquest
enfocament s’encamina a garantir la viabilitat econòmica de les activitats a
llarg termini, alhora que contribueix a aturar la pèrdua de biodiversitat,
restaurar la productivitat del medi marí i augmentar-ne la resiliència. La visió
ecosistèmica és un compromís de la nova Política Pesquera Comuna (en vigor
des de 2014) i, per tant, ha de ser una prioritat en l’agenda de la política
pesquera catalana.
Tal com s’estableix en la Llei del canvi climàtic, les mesures en matèria de
pesca i aqüicultura han d’anar encaminades, entre d’altres, al restabliment, la
conservació i la gestió sostenible dels ecosistemes marins i litorals, i a evitar la
destrucció, la sobreexplotació, la contaminació d’hàbitats i les altres pressions
antropogèniques.
La Política Pesquera Comuna estableix com a criteris d’assignació de les
possibilitats de pesca aquells amb caràcter mediambiental, social i econòmic,
entre els quals l’impacte de la pesca en el medi ambient o la contribució a
l’economia local. En aquest sentit, els Estats han d’afavorir arts de pesca
selectius o modalitats de pesca de baix impacte ambiental, que utilitzin poc
combustible o generin menors danys a l’hàbitat. Així, la pesca artesanal en el
litoral es presenta com una alternativa sostenible a la sobreexplotació dels
recursos marins.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Sector pesquer i aqüícola.

Beneficis

La implementació d’estratègies d’adaptació ha de permetre reduir la
vulnerabilitat del sector de la pesca i l’aqüicultura als impactes lligats al canvi
climàtic i augmentar-ne la resiliència.

Dificultats i potencials
conflictes

L’adopció de certes polítiques requereix períodes llargs.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca, confraries de
pescadors i associacions de mariscadors.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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Exemples concrets

Projecte Sèpia, que té per objectius assegurar la reproducció dels
cefalòpodes a les badies de Roses i de Pals, conservar la pesca tradicional,
fomentar unes pràctiques sostenibles, sensibilitzar la societat cap el mar i
fomentar un turisme sostenible.
http://www.projectesepia.com/projecte.php
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ACCIÓ 11. Incorporació dels impactes climàtics en els plans de gestió sectorials pesquers i
aqüícoles
La Llei del canvi climàtic estableix la necessitat d’incorporar a la planificació en
matèria de pesca i aqüicultura els impactes observats i projectats del canvi
climàtic, amb una atenció especial al risc d’intensificació dels fenòmens
meteorològics extrems, augment de la temperatura del mar i acidificació dels
ecosistemes marins.

Descripció

En aquest sentit, el Projecte de Decret sobre el model de governança de la
pesca professional a Catalunya, actualment en fase d’informació pública,
centrat en la regulació, el seguiment i el control de l’activitat pesquera per
mitjà de plans de gestió amb un enfocament integral i de sostenibilitat
ambiental, social i econòmica, ha d’establir la necessitat d’incorporar els
impactes del canvi climàtic en la definició dels respectius plans de gestió.
El model, definit de cogestió, comporta la participació i implicació de
l’administració, del sector, del món científic i del món associatiu. Tal com
també estableix la Política Pesquera Comuna, la presa de decisions ha d’estar
fonamentada en els millors dictàmens científics disponibles per mitjà de la
participació activa dels agents implicats. D’aquesta manera, els plans
s’adoptaran prioritàriament sobre la base de dictàmens científics, tècnics i
econòmics, i contindran mesures de conservació destinades a aconseguir el
restabliment i manteniment progressiu de les poblacions de peixos per sobre
d’uns nivells de biomassa capaços de produir el rendiment màxim sostenible.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Sector pesquer i aqüícola.

Beneficis

La implementació d’estratègies d’adaptació ha de permetre reduir la
vulnerabilitat del sector de la pesca i l’aqüicultura als impactes lligats al canvi
climàtic i augmentar-ne la resiliència.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

L’adopció de certes polítiques requereix períodes llargs.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups de recerca, confraries de
pescadors i associacions de mariscadors.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets
-

S’han elaborat diversos plans de gestió (angula, marisqueig de bivalves
mitjançant dragues mecanitzades, gamba rosada de Palamós, sonsera,
marisqueig de tellerina amb rastell de mà, etc.) on, tot i no haver
incorporat directament els impactes del canvi climàtic previstos, sí que
s’han aplicat criteris de sostenibilitat.
El Pla de gestió del lluç del Golf de Roses no només és un exemple de
creació de zones d’exclusió de pesca, sinó també d’autogestió, ja que en la
seva elaboració hi van participar pescadors i científics, sense
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l’administració. El Pla, elaborat per reduir les captures de lluç de petites
dimensions, ha permès que la confraria de Roses subhastés, durant l’any
2013, un 67% més de lluç que l’any anterior.
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ACCIÓ 12. Afavoriment de noves tècniques de pesca i d’aqüicultura
Cal tenir en compte la incorporació de diferents tècniques i pràctiques que
facilitarien l’adaptació en el sector de la pesca i l’aqüicultura. Algunes d’elles ja
s’indiquen tant en el TICC com en la Llei del canvi climàtic:
Descripció
-

-

Valorització d’espècies i varietats pròpies o foranes adaptades a les noves
condicions ambientals.
Establiment i gestió eficaç d’una xarxa d’àrees marines protegides per tal
d’aturar la pèrdua de biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes
marins.
Creació i gestió de zones d’exclusió de pesca, complementades amb una
gestió dels hàbitats que ajudi a pal·liar la disminució d’alguns estocs
pesquers (com, per exemple, la protecció de les praderies de fanerògames
o la instal·lació d’esculls artificials).
Pràctiques d’aqüicultura offshore o a mar obert.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Sector pesquer i aqüícola.

Beneficis

La implementació d’estratègies d’adaptació ha de permetre reduir la
vulnerabilitat del sector de la pesca i l’aqüicultura als impactes lligats al canvi
climàtic i augmentar-ne la resiliència.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

L’adopció de certes polítiques requereix períodes llargs.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

MAPAMA, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, grups
de recerca, confraries de pescadors i associacions de mariscadors.

Ens responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
-

Exemples concrets

El cultiu offshore de peixos es practica a Espanya, Itàlia, Austràlia, Canadà i
Noruega, entre d’altres països. Tot i que el cultiu offshore de peixos,
mol·luscs i algues ha estat factible ambientalment i econòmicament, el
cultiu de peixos és el més difós.
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ACCIÓ 13. Adaptació dels recursos turístics i canvis en l’estratègia de promoció i públic objectiu
ACCIÓ 14. Impuls a la diversificació de l’oferta turística amb l’objectiu d’incrementar les ofertes
menys climàtic-dependents: cultural, familiar, de negocis, esportiva, gastronòmica, etc.
ACCIÓ 15. Impuls a la desestacionalització de l’oferta turística, potenciant l’estació bimodal:
primavera i tardor
Tal com s’estableix en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i
Directrius nacionals de turisme 2020, Catalunya és rica en recursos turístics,
però encara pobre en productes turístics estructurals, innovadors, competitius
i vendibles. Amb un enfocament de creixement en termes de qualitat turística,
tant de la destinació (capacitat per atraure i satisfer el client) com del turista
(capacitat per afegir valor a la destinació), el Pla remarca la necessitat
d’equilibri entre competitivitat i sostenibilitat.

Descripció

En la necessitat de fer front al binomi canvi climàtic-turisme, cal comprendre
les interaccions entre aquests dos factors, avaluar les noves situacions (tant les
amenaces com les oportunitats), assumir responsabilitats a tots els nivells,
reconèixer la necessitat de reformular el model vigent per a incorporar el
criteri de la sostenibilitat i ser conscients que les accions que garanteixin la
consecució dels objectius d’adaptació i de mitigació han de partir,
majoritàriament, de l’àmbit local.
Les estratègies fonamentals d’adaptació al canvi climàtic són la diversificació
d’activitats i de productes i la desestacionalització de l’oferta. La diversificació
de productes turístics, acompanyada de la corresponent diversificació de la
demanda, afavoreix la desestacionalització i l’esponjament territorial de
l’activitat. El territori del Delta és en una situació avantatjosa ja que, essent un
dels espais més singulars de Catalunya, els seus atractius turístics no es limiten
al sol i platja, sinó que, a més a més d’aquest, integra altres al·licients com a
espai natural protegit, turisme de natura, ornitologia, turisme familiar,
atractius culturals, d’aventura o gastronòmics.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Conjunt del territori del Delta de l’Ebre.

Beneficis

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

Ampliar els productes turístics amb menys dependència de les condicions
climàtiques permetrà fer el sector menys vulnerable.
El desenvolupament d’un turisme ambientalment sostenible esdevé una eina
de competitivitat i de qualitat.
Tot i ser un sector estratègic tant en el conjunt de Catalunya com en el territori
del Delta, el sector del turisme té poca consciència dels impactes del canvi
climàtic.
La transformació cap un model turístic de més valor afegit en termes
econòmics, culturals i ambientals requereix el compromís de tot el sector i la
cooperació entre el sector públic i el sector privat.

Horitzó d’implementació

Mitjà (<5 anys).

Actors a involucrar

Departament d’Empresa i Coneixement, Consorci de Polítiques Ambientals de
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les Terres de l’Ebre (COPATE), ens locals (Ajuntaments i Consells Comarcals),
Parc Natural del Delta de l’Ebre, sector turístic.
Ens responsable

Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement.
-

-

Exemples concrets

-

Carta europea de turisme sostenible (CETS), que acredita diverses
empreses del sector turístic del Delta de l’Ebre, i Estratègia i Pla d’Acció de
Turisme Sostenible del Delta de l’Ebre 2017-2021.
L’any 2015, Catalunya va rebre l’acreditació com a destinació turística
integral responsable del segell Biosphere, que reconeix la qualitat, la
sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social de les destinacions
turístiques.
Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de
Catalunya.
Turisme gastronòmic. Creació del distintiu d’especialitat “hotel
gastronòmic”.
Promoció del senderisme (Taula de senderisme de l’Alt Pirineu i Aran).
Taula de turisme de Catalunya.
Programa Enoturisme; Programa Oleoturisme.
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ACCIÓ 16. Definició i promoció de mesures de mitigació del canvi climàtic en els sectors
socioeconòmics (pesca i aqüicultura, indústria, serveis, comerç, turisme, mobilitat i transport
marítim, maquinària agrícola, urbanisme i habitatge, espais naturals o gestió de residus)

Descripció

La necessitat d’un nou model energètic renovable, net, eficient,
descentralitzat, democràtic i sostenible esdevé la base per a la transició cap a
un model neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i implica la
coresponsabilitat de tots els sectors de la societat: ciutadans, empreses i
administracions. Així, tots els sectors socioeconòmics susceptibles de generar
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle poden i han d’integrar mesures i
accions per a reduir aquestes emissions basades, principalment, en l’estalvi,
l’eficiència energètica i l’abandonament progressiu del consum de
combustibles fòssils.
A la Disposició Addicional primera de la Llei del canvi climàtic s’estableixen els
objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: del 40%
per a l’any 2030 respecte a l’any base (1990), del 65% per al 2040 i la
neutralitat en emissions per al 2050, a revisar cada cinc anys. Aquests objectius
es fixen prenent com a referència la reducció acordada per al conjunt de la
Unió Europea i els criteris de repartiment d’esforços que la UE fixa per als
estats membres.

Reptes a afrontar

Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en
tots els sectors productius.

Ubicació

Conjunt d’activitats socioeconòmiques del Delta de l’Ebre.

Beneficis

Sobirania energètica.

Dificultats i potencials
conflictes/impactes
negatius

L’adopció de certes polítiques requereix períodes llargs; les energies
renovables requereixen modificar les normatives territorials, urbanístiques i
mediambientals per a desenvolupar plenament el seu potencial; el marc legal
existent és poc favorable a l’autoconsum.

Horitzó d’implementació

Llarg (>5 anys).

Actors a involucrar

Institut Català d’Energia (ICAEN), Consorci de Polítiques ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE), tots els actors socioeconòmics del Delta.

Ens responsable

Institut Català d’Energia (ICAEN).

Exemples concrets

-

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.
Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis.
Pla d’acció d’eficiència energètica a la indústria de Catalunya.
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10.2

Acrònims

ACA - Agència Catalana de l’Aigua
BAIC - Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics
CAMCAT - Pla especial d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya
CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CHE - Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
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TICCC - Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
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