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El Delta de l’Ebre és una zona vulnerable 

al canvi climàtic 

•Els deltes són terrenys situats al nivell del mar i sotmesos a 

subsidència (enfonsament). 

•Actualment al delta no li arriben sediments del riu i a més el 

nivell de la mar està pujant a causa del canvi climàtic. 
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Objectiu general projecte  

EBRO-ADMICLIM  

•Es plantegen accions pilot de mitigació i adaptació al CANVI 

CLIMÀTIC al Delta de l'Ebre una zona molt vulnerable a la 

pujada del nivell del mar i a la subsidència. 

 

•Es planteja un enfocament de gestió integrada de l'aigua, 

el sediment i els hàbitats. 

 

•  Objectius generals:  

• Optimitzar l'elevació del sòl 

•Reduir l'erosió costanera 

•Augmentar l'acumulació (segrest) de carboni al sòl 

dels arrossars i aiguamolls 

•Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

•Millorar la qualitat de l'aigua  
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Descripció general projecte  

EBRO-ADMICLIM  

•Projecte innovador a escala internacional. 

 

•Les principals accions pilot se centren en els arrossars (finques 

pilot) i zones humides (filtres verds) 

 

•Les conclusions finals del projecte serviran per a l'elaboració del 

Pla d'Acció Climàtica del Delta de l'Ebre amb mesures 

concretes i efectives per a la mitigació i adaptació de la zona al 

canvi climàtic. 

 

•Durada del projecte: 4 anys ( juny 2014- juny 2018). 
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Socis 

• IRTA: EEE, EA, GIRO, HA 

•Consorci Aigües de Tarragona (CAT) 

•Comunitat de Regants de l’Esquerra 

•Universitat de Córdoba 
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Recolzament de Prodelta, AcuaMed, CODE, Confederació Hidrogràfica 

de l’Ebre (CHE) 

 

•Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

• Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 

•Agència Catalana de l’Aigua 

 

 

 



Accions principals 

Accions pilot y monitorització: 

• Injecció de sediment a : 

o a la xarxa de reg del Delta  

o al tram final del riu  

•  Optimització de dos filtres verds. 

•  Optimització de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH) dels arrossars 

•  Avaluació de l’efecte de l’aportació de sediments a la 

producció d’arròs 

• Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i a la 

pujada del nivell del mar 

• Elaboració d’un Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre 

 

Divulgació del projecte 

Material divulgatiu, xerrades, jornades de transferència, etc. 
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INJECCIÓ DE SEDIMENTS 

•Sediments provinents de la planta potabilitzadora de l’Ampolla 

(Consorci d’Aigües de Tarragona). 

•Etapes de l’acció: 

•Caracterització dels sediments per comprovar la no 

toxicitat 

•Caracterització hidrològica dels trams pilot   

•Avaluació de la viabilitat de l’acció: 
•Transport sediments 

•Injecció puntual a la xarxa de reg (prova pilot) 

•Seguiment dispersió sediments injectats 

•Elaboració d’una proposta de sistema de re-injecció 

permanent a la planta de l’Ampolla. 

•  Avaluació de l’Impacte en ARROSSARS: 

•Producció de l’arròs 

•Emissió de GEH 
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AVALUACIÓ DE LA SUBSIDÈNCIA 

•L’objectiu és avaluar amb detall les zones del delta més 

vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell de la mar. 

•Etapes de l’acció: 

•Anàlisi d’imatges satèl·lit per obtenir dades de subsidència. 

•Instal·lació de “corner reflectors” (20) per tenir dades de 

subsidència de màxima precisió. 

•Estudi del subsòl del delta per conèixer les causes de la 

subsidència.   

•Elaboració d’un mapa de vulnerabilitat del delta en funció de 

la pujada relativa del nivell del mar, per definir zones futures 

d’actuació prioritària. 
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Acció B3- FILTRES VERDS: Illa de Mar i l’Embut 

•Són zones humides artificials destinades a millorar la qualitat de 

l’aigua (reduir el contingut de nutrients i contaminants), augmentar 

l’acumulació de matèria orgànica i carboni, i potenciar la biodiversitat.  

•Objectiu: optimització del seu funcionament i elaboració d’un pla de 

gestió, en col·laboració amb AcuaMed i la Fundació Aquae. 
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EL CULTIU DE L’ARRÒS I EL CANVI CLIMÀTIC 

Prova pilot d’injecció de sediments a la xarxa de reg del Delta 

Avaluació de l’aportació de sediments sobre la producció d’arròs 
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Subsidència 
del Delta 

 

Salinització 

Pèrdua 
superfície 
deltaica  

 

Escalfament 
global del 

planeta 

Disminució 
producció 

dels 
arrossars 

Els 
arrossars 
emeten 

gasos efecte 
hivernacle  

metà (CH4) 

Optimització de les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels arrossars. 

 

  Aportació   

sediments 

 

 1. Avaluació GEH 

2. Mesures 

agronòmiques en 

arrossars 
 



GASOS D’EFECTE HIVERNACLE: 

ESCALFAMENT GLOBAL DEL PLANETA 

•  CO2: DIÒXID DE  

CARBONI 

 

 

•CH4: METÀ 

 

 

•N2O: ÒXID NITRÓS 
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GASOS EFECTE HIVERNACLE EN 

ARROSSARS 

•Zones humides i arrossars emeten molt de CH4 degut als 

llargs períodes d’inundació i anòxia 

 

•Els arrossars són un dels principals emissors de CH4 

provinent de l’acció humana 

 

•Però la solució no passa per cultivar menys arrossars si 

no per mesures que redueixin les emissions sense 

afectar la producció 

 

•Comissió Europea sensible a aquest tema i incentiva la 

recerca aplicada en aquest sentit.  
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En arrossars inundats: emissions de metà 

(CH4) 
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metà 

Descomposició 

matèria orgànica 

No hi ha oxígen 

(O2) al sòl 

La làmina d’aigua 

evita que hi hagi O2 

al sòl 



Arrossar eixut: SENSE emissions de metà (CH4) 
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metà 

Descomposició matèria 

orgànica 

SÍ hi ha oxigen (O2) 

en el sòl 

O2 

O2 



ARROSSARS. 

Causes i conseqüències del Canvi Climàtic que hem d’afrontar 
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Acció B1– Prova pilot d’injecció de sediments a la xarxa 

de reg del Delta de l’Ebre. 

Acció B5 – Avaluació de l’aportació de sediments sobre 

la producció d’arròs 

Subsidència 
del Delta 

 

Salinització 

Pèrdua 
superfície 
deltaica  

 

 

  Aportació   

sediments 



ARROSSARS. 

Causes i conseqüències del Canvi Climàtic que 

hem d’afrontar 
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Emissió de gasos 
efecte hivernacle 

(GEH): metà (CH4) 

 

1. Avaluació GEH 

2. Mesures 
agronòmiques en 

arrossars 

Acció B4 – Optimització de les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle dels 

arrossars. 



Valoració emissions  

Gasos Efecte Hivernacle 

Qui 

• IRTA 

• Amposta  

• St. Carles de la 
Ràpita 

• GIRO 

• Horticultura 
ambiental 

 

Què 

• Fertilització 
nitrogenada mineral 
vs orgànica  

• Sediments 

On 

• Parcel·les 
experimentals 
IRTA 

Com 

• Seguiment del cicle i 
rendiment del cultiu 

• Emissió de GEH  

• Anàlisis físco-
químicques dels sòls 
i aigua 
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Qui 

•IRTA 

•Amposta  

•St. Carles de la 
Ràpita 

•GIRO 

•Horticultura 
ambiental 

Què 

 

• Condicions i 
pràctiques 
agràries 

• Inundació 
hivernal 

• Maneig de l’aigua 

• Fertilització 

 

On 

 

• Camps arrossars 
agricultors (10-
15) 

Com 

• Seguiment del cicle i 
producció 

• Emissió de GEH  

• Anàlisis físico-
químiques  dels sòls i 
aigua 

• Seguiment 
pràctiques agrícoles: 
quaderns de camp 

• Censos avifauna 

 



Valoracions GEH 

Campanes mòbils per la presa de mostres de gasos 

No requereix destrucció de cap part de la parcel·la 

No s’agafen plantes. 
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WEB: 

http://www.lifeebroadmiclim.eu/ 
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GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 
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