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PROJECTE LIFE EBRO-ADMICLIM:

Lluita contra el canvi climàtic al Delta de l’Ebre

• El  Delta de l’Ebre és una àrea vulnerable al canvi climàtic, 

en especial a l’augment del nivell del mar

• Els arrossars emeten metà (CH4) i òxid nitrós (N2O),  gasos 

d’efecte hivernacle (GEH) que contribueixen a un 20% i 

40% de les emissions antropogèniques, respectivament.

• LIFE EBRO-ADMICLIM és un projecte pilot de mesures per 

l’adaptació i mitigació del canvi climàtic en el Delta de 

l’Ebre. Inclou diferents accions en tot el Delta (riu, 

arrossars i filtres verds).



PROJECTE LIFE EBRO-ADMICLIM 

en els arrossars del Delta de l’Ebre

Els arrossars, per ser un medi en inundació

contínua, emeten grans quantitats de gasos

d’efecte hivernacle, especialment de metà.

L’augment del nivell del mar i la subsidència

poden provocar pèrdua de superfície

deltaica i salinització del sòl

Font: Alvarado-Aguilar, D., Jiménez, J. A., & Nicholls, R. J. (2012). Flood hazard 

and damage assessment in the Ebro Delta (NW Mediterranean) to relative sea 

level rise. Natural hazards, 62(3), 1301-1321.

→MITIGACIÓ: Algunes practiques 
agronòmiques, com el maneig d’aigua, 
podrien ajudar a reduir les emissions de 
gasos sense afectar la producció del cultiu. . 

Els mapes mostren zones amb risc de ser
inundades (blau) com a conseqüència de
l’increment del nivell del mar en 0.25 m (Esquerra)
o 0.5 m (dreta).

→ADAPTACIÓ: l’aportació de sediments
procedents d’una planta potabilitzadora podria
compensar els efectes de la subsidència i
augment del nivell del mar.



Objectius i accions en els arrossars del Delta de l’Ebre

Objectiu:

Lluita contra la 
subsidència

Aportacions 
sediments 

procedents planta 
potabilitzadora (CAT) 

en arrossars

Avaluació impacte 
agronòmic: 

L’aportació dels 
sediments afecta la 

producció de l’arròs?

Estudi dels 
factors 
agronòmics i 
ambientals 
que influeixen 
en les 
emissions

Quants GEH emeten els 
arrossars del Delta de l’Ebre?

Quines pràctiques agràries 
afecten aquestes emissions?

Canvis en el maneig de l’aigua 
poden reduir les emissions? 

Inundació hivernal

Estudi de l’efecte del 
tipus de mineralització 
en l’emissió de gasos: 

Fertilització mineral vs. 
orgànica (gallinassa)

L’ús de gallinassa 
afecta l’emissió dels 

gasos d’efecte 
hivernacle?

Objectiu:

Reducció emissió 
gasos efecte 

hivernacle (GEH)

ACCIÓ B5

Seguiment en 15 camps 
del Delta. 

Col·laboració programa 
Orígens-Kellogg’s

ACCIÓ B4

Parcel·les 
experimentals a l’IRTA 

Amposta



Accions en els arrossars
Acció B5: Parcel·les experimentals a 

l’IRTA Amposta

Acció B4: Seguiment de 15 camps arròs al 

Delta

Valoracions en totes dues accions (B4 i B5)

Emissions gasos efecte hivernacle (mensual) CO2, CH4, N2O

Física-química del sòl i de aigua (mensual): pH, REDOX, temperatura, O2, conductivitat

Seguiment del cultiu: fenologia i pràctiques agràries (B4)

Rendiment i components del rendiment.

Disseny experimental B4: 4 tractaments, 4 repeticions

Fertilització mineral + sediments

Fertilització mineral – sense sediments

Gallinassa + sediments

Gallinassa – sense sediments



Acció B6. Avaluació de les zones vulnerables a la 

subsidència i a la pujada del nivell del mar

Al Delta de l’Ebre s’està produint una pèrdua progressiva 

d’elevació i una forta regressió de la línia de costa, fent al 

Delta més vulnerable als temporals marins, i provocant que 

alguns camps d’arròs quedin per sota del nivell del mar i 

pateixin l’entrada d’aigua salada que provoca la disminució de 

la producció d’arròs.

Una de les accions del projecte LIFE EBRO-ADMICLIM és 

determinar quines són les zones del Delta més vulnerables a 

la subsidència i a la pujada del nivell del mar, i sobre les quals 

s’hauria d’actuar primer per a establir mesures d’adaptació. 

Per a determinar aquestes zones, estem fent estudis del subsòl deltaic i analitzant dades 

d’imatges per satèl·lit preses en anys anteriors, i preses actualment amb uns aparells 

anomenats reflectors instal·lats per tot el delta.

Aquests reflectors retornen tota la senyal emesa pels satèl·lits i permet obtenir mesures 

de precisió de l’enfonsament natural (subsidència) del Delta. 


