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Annex. Models d’escrits 
 
 

Model l’Aldea 
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Model l’Aldea que demana que el Pla territorial no incorpori l’ampliació del polígon industrial Catalunya sud al 
terme municipal de l’Aldea, ja que –al seu parer– el Pla territorial es revisa per permetre la instal·lació d’una 
foneria 
 
Al·legants: 184 veïns de l’Aldea  
 
Consideració:  
 
El Pla territorial reconeix l’interès estratègic d’aquest àmbit d’acord amb la localització, connectivitat i topografia, i el 
preserva de possibles transformacions que poden tenir altres possibilitats d’ubicació, i estableix que aquest tipus de sòl 
només pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de transformació, mitjançant el procediment que 
estableix l’article 1.14, en el cas d’actuacions d’interès territorial estratègic no previstes pel Pla.  
  
Cal afegir que les possibles afectacions de tipus mediambiental de qualsevol actuació de transformació d’aquest sòl 
han de ser avaluades en el procediment d’avaluació ambiental corresponent a la tramitació de l’instrument urbanístic 
que desenvolupi l’actuació, com també en el procediment d’autorització de l’activitat, que han d’establir les condicions 
per a la seva implantació, com també les mesures correctores i de seguiment previstes. 
 
El Pla territorial no fa referència enlloc a cap foneria. Els usos concrets que podran ubicar-se a les àrees d’activitats 
econòmiques a desenvolupar en el futur els haurà de determinar el planejament urbanístic. 
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Model Deltebre 1 
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Model Deltebre 3 
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Model Deltebre 4 
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Model Deltebre 1  
 
Al·legants: 741 veïns de Deltebre  
 
 
Model Deltebre 3 
 
Al·legants: 753 veïns de Deltebre  
 
 
Model Deltebre 4 
 
Al·legants: 48 veïns de Deltebre  
 
 
Consideració:  
 
En relació amb la demanda que no s’ampliï el sòl de protecció especial més enllà d’allò que determina la normativa 
sectorial, d’acord amb el que estableix el Pla territorial general de Catalunya, el Pla territorial de les Terres de l’Ebre 
reconeix i incorpora com a sòl no urbanitzable de protecció especial els espais protegits per la legislació sectorial 
(parcs naturals, reserves naturals, espais d’interès natural, ...). i també protegeix de la urbanització diversos àmbits per 
motiu dels valors naturals o agraris, alhora que n’estableix condicions per a la transformació, mitjançant la inclusió en el 
sòl no urbanitzable de protecció especial.  
 
No obstant això, el règim de protecció pot ser més restrictiu en el cas dels espais protegits per la legislació sectorial, 
atès que, al règim de protecció del Pla, cal afegir-li l’específic propi.  
 
En relació amb la demanda sobre canviar la categoria de sòl de protecció territorial per la de sòl de protecció 
preventiva al terme municipal, cal dir que les determinacions que estableix el Pla per al sòl no urbanitzable de protecció 
territorial d’interès agrari i/o paisatgístic tenen l’objectiu de preservar-lo d’aquelles transformacions que en poden 
malmetre els valors agraris o paisatgístics.  
 
En coherència amb aquest objectiu, el Pla estableix que el sòl no urbanitzable de protecció territorial d’interès agrari o 
paisatgístic ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i estableix, també, unes condicions per a 
la implantació de noves edificacions, sens perjudici de les determinacions de la legislació urbanística vigent a 
Catalunya.  
 
Aquestes condicions han de contribuir a l’assoliment de la sostenibilitat econòmica dels usos del territori, tot garantint la 
continuïtat de l’activitat agrària amb la preservació del sòl de la urbanització i establint les condicions per tal de garantir 
la correcta integració paisatgística i inserció territorial de les noves edificacions per tal de preservar els valors 
paisatgístics.  
 
De la mateixa manera, el Pla no exclou les instal·lacions ni centres de turisme rural i, d’acord amb el què estableix la 
disposició addicional primera, apartat 2, de les Normes d’ordenació territorial, manté les precisions sobre el contingut 
del Pla director de coordinació del delta de l’Ebre fetes pel Pla territorial aprovat en 2001, que estableix que les 
localitzacions dels centres de serveis turístics previstes pel Pla director es poden modificar, sempre que el nombre de 
centres de serveis turístics del municipi es mantingui, la funcionalitat territorial del nou emplaçament equivalgui a la de 
l’antic i hi hagi garanties de compatibilitat ambiental. 
 
D’una altra banda, el Pla reconeix a Deltebre el paper de polaritat subcomarcal deltaica i li assenyala una estratègia 
específica de desenvolupament de nucli deltaic, per tal que els creixements que es proposin en el pla d’ordenació 
urbanística municipal, justificats a partir del paper territorial que li reconeix el Pla, es basin en la morfologia i en la 
integració entre la part consolidada del nucli i el paisatge circumdant.  
 
El Pla estableix entre les finalitats generals que el desenvolupament sigui sostenible i respongui als criteris del 
Programa de Planejament Territorial de Catalunya, entre els que hi figura el criteri de vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements.  
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En aquest sentit, el Pla determina que el planejament urbanístic ha d’establir mesures per tal que els creixements en 
extensió es produeixin de manera gradual i contínua respecte de l’assentament existent (articles 1.4 i 3.16.5 de les 
Normes d’ordenació territorial).  
 
No obstant tot l’esmentat, el Pla especifica que la línia de delimitació entre el sòl de protecció especial o de protecció 
territorial i les àrees urbanes en les quals el Pla defineix estratègies que permeten una extensió de l’ocupació urbana, 
podrà variar com a resultat del planejament urbanístic que determini l’abast de l’extensió i el traçat detallat d’aquesta 
línia (articles 2.4.2 i 2.9.5 de les Normes d’ordenació territorial).  
 
A més, el Text refós del Pla afegeix un nou paràgraf a l’article esmentat, que explicita que, als nuclis completament 
envoltats per sòl no urbanitzable de protecció especial i/o de protecció territorial d’una subcategoria diferent de la de 
sòl de potencial interès estratègic, el planejament urbanístic pot detreure d’aquest sòl no urbanitzable de protecció 
l’extensió que, d’acord amb l’estratègia de desenvolupament urbà assenyalada pel Pla, convingui classificar com a sòl 
urbà o urbanitzable, segons el cas. 
 
Per tant, d’acord amb les consideracions anteriors, no cal modificar completament la delimitació del sòl no urbanitzable 
de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic al terme municipal de Deltebre i els creixements que, d’acord amb 
l’estratègia de desenvolupament urbà assenyalada pel Pla, es puguin proposar a les zones contigües i a les zones 
interiors d’aquest nucli resulten admissibles.  
 
En tot cas, són d’aplicació les disposicions de la legislació urbanística vigent (Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya i el Reglament corresponent) i les determinacions sectorials en matèria d’inundabilitat (Planificació de l’espai 
fluvial).  
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Model Deltebre 2 
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Model Deltebre 2 
 
Al·legants: 780 veïns de Deltebre  
 
Consideració:  
 
En relació amb redefinir el concepte d'àrea especialitzada amb estratègia específica per tal de permetre el 
desenvolupament de les zones de creixement de Riumar d'acord amb la legislació sectorial i territorial vigent: el Pla 
entén que Riumar és una urbanització amb teixits exclusivament residencials, diferenciada i separada de la capital 
municipal i, per tant, no es pot entendre ni com a nucli històric ni com a extensió d’aquest; és per això que se la 
considera com el que és: àrea especialitzada d’ús residencial. Amb l’assenyalament de l'estratègia específica d’àrea 
especialitzada, el Pla fa una crida d’atenció davant les eventuals conseqüències del canvi climàtic i les dinàmiques 
deltaiques sobre aquestes àrees, cosa per la qual estableix la necessitat d’articular les mesures adequades per tal de 
minimitzar-ne els efectes. 
 
Quant a la proposta que s’elimini la inclusió del port de Deltebre dins la categoria de sòl de protecció especial i se 
substitueixi per la de protecció preventiva per permetre’n l’ampliació, el Text refós del Pla incorpora al sòl no 
urbanitzable de protecció preventiva l’àmbit del Pla especial del port de Deltebre, d’acord amb la delimitació que en fa 
el Pla de ports. 
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