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• Plans Generals i altres instruments municipals

• Pla Director del Delta de l’Ebre (1996)

• Pla Territorial Parcial (2001)

• Pla Director del Sistema Costaner
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BAIX EBRE I EL MONTSIÀ

•Més del 50 % del sòl 
està ocupat per algun 
tipus de conreu.





PAISATGE COM A INDICADOR AMBIENTAL

PAISATGE COM A PRODUCTE CULTURAL



Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre. 10 
anys desprès.  
 
 
 
Amb l’aprovació en data 5 de març de 1996, per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, del Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre, es va establir un nou 
marc normatiu comú per a tots els municipis del Delta de l’Ebre. El pla abastava el 
territori format pels 7 municipis de L’Aldea, Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, 
Sant Carles de la Ràpita, i Sant Jaume d’Enveja. L’objectiu, en quan a l’ordenació del 
territori, era ordenar el seu creixement i fer-lo compatible amb la protecció de 
l’important patrimoni natural del delta. 
 
Entre d’altres estratègies per tal d’aconseguir aquest objectiu, el pla director preveia: 

- Potenciar una anella viària que comuniqués els diferents nuclis, entre si, i amb 
els principals nusos d’accés al delta dels l’autopista A-7, i la carretera N-340. 
Aquest eix, que com el seu nom indica donava la volta a tot el delta i del qual es 
donava una secció, inclouria un carril bicicleta per tal de potenciar els 
recorreguts turístics i l’ús d’aquest mitjà de transport. El traçat d’aquesta nova 
via recollia en gran part camins o carreteres ja existents, els quals s’haurien de 
millorar i prioritzar en les inversions, i situava un nou pont entre Deltebre i Sant 
Jaume per relligar els dos marges del delta i acabar amb una barrera física 
històrica.  

- Regular el sòl no urbanitzable i els creixements dels nuclis urbans, precisar els 
àmbits del Parc Natural i PEIN. Per tal de reforçar la imatge d’unitat geogràfica i 
funcional del delta. El pla director recollia el sòl classificat d’urbà o urbanitzable 
en el planejament general aprovat fins llavors, establia uns gàl·libs de 
creixement i assenyalava els llocs més idonis per aquests creixements. Aquests 
nous indrets van ser triats mitjançant una anàlisi exhaustiva  del conjunt i 
pensant en les possibles sinèrgies i potencialitat de noves infrastructures que 
podria portar la seva ubicació. A més eren prou generosos com per permetre un 
desenvolupament sense coaccions del municipi. 

 
Municipi Superfície nous sectors 
Residencials  
L’Ampolla 33,5 ha 
Amposta 102,1 ha 
Camarles 34,4 ha 
Sant Carles de la Ràpita 33,8 ha 
Sant Jaume d’Enveja 14,5 ha 
Deltebre 12,5 ha 
Industrials  
L’Aldea 61,7 ha 
Amposta 51,7 ha 
Deltebre 28,3 ha 

 
 



- Establir unes zones susceptibles d’acollir les iniciatives turístiques del territori. 
Els “punts blaus”, catorze punts repartits per tot el delta, equidistribuïts per tots 
els municipis. En aquestes ubicacions, es permetia la implantació de centres de 
serveis turístics, prèvia la tramitació d’un pla especial. L’objectiu era establir 
unes potencialitats que concentressin els serveis enlloc d’escampar-los per tot el 
delta, fora d’aquest punts només es permetien implantacions turístiques en els 
masos existents recollits en una relació adjunta. 

- Potenciar la navegació pel riu Ebre i la recuperació del canal de Carles III, entre 
Amposta i Sant Carles. Com un atractiu turístic que ajudi a relligar el delta amb 
el continent. 

- A tall de recomanació s’assenyala la importància del canal L’Aldea-Camarles. 
 
Posteriorment a la seva aprovació una sentència dels tribunals va corregir un parell 
de propostes que feia el pla sobre els nous creixements. 

Val a dir que el posterior Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, recull 
íntegrament el pla director i en manté inalterables els objectius i estratègies. Únicament 
establia un mecanisme per moure els centres de serveis turístics, dins el mateix 
municipi, cap a una millor ubicació.   
 
Avui en dia, deu anys després de la seva aprovació, es pot dir que continua sent un marc 
d’ordenació perfectament vàlid i amb molt camí per recórrer. De totes les propostes que 
preveia el pla director, únicament l’administració ha apostat i començat a desenvolupar 
la seva part d’infrastructures i ha continuat la trajectòria proteccionista amb els Plans 
Directors de la Costa I i II. Mentre que el sector privat, per diferents motius, s’ha 
mostrat més tímid a l’hora d’apostar decididament per l’ampli ventall de possibilitats 
que obria el pla, només han reeixit un parell de projectes sobre tots els punts turístics, 
fent-se  ressò de la part més restrictiva del pla representada per la normativa comuna del 
sòl no urbanitzable i quedant pendents d’explorar la resta de propostes.  
 
Per últim només fer una comparació entre el contingut del pla director i l’article 3 del 
decret 1/2005 del text refós de la llei d’urbanisme on es parla del concepte de 
desenvolupament urbanístic sostenible. Bàsicament, el pla director va proposar  10 anys 
abans la mateixa reflexió sobre el territori que després s’aplicarà en l’urbanisme de tota 
Catalunya:  

- La utilització racional del territori i el medi ambient  
- Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 
- La configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el 

territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació 
en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals 
a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 

- L’exercici de les competències urbanístiques, les quals han de garantir, d’acord 
amb l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
 
L’Aldea, 26 de maig de 2006 
 
Ignasi Reques 



 



Congrés Delta+10 
Cap a un model urbanísitic i paisatgístic racional 

(La carta europea del paisatge) 
L’Aldea, Divendres 26 de maig de 2006. 

Mane Cunill i Llenas, vocal de la Junta Directiva de DEPANA. 
 
Primer de tot caldria constatar quin és el concepte de paisatge. A continuació exposem 
les definicions que es recullen en el Conveni europeu del Paisatge i en la Llei catalana. 
 
Definició de Paisatge 
“Àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de 
factors naturals i/o humans.” 
(Conveni europeu del paisatge, Florència 20 d’octubre de 2000) 
 
“S’entén per paisatge, als efectes d’aquesta llei, qualsevol part del territori, tal com la 
col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta de l’acció de factors naturals o 
humans i de llurs interrelacions. dels paisatges agrícoles i rurals.” 
(Article 3 de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.) 
 
A partir de la Llei aprovada i vigent a Catalunya en matèria de paisatge podem destacar 
que els principals elements que configuren el marc legal són:. 
 
Catàleg de paisatge 
Documents de caràcter descriptiu i prospectiu, aplicables als àmbits territorials, que 
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n’identifiquen els valors i estat de 
conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. 
 
Actualment l’Observatori del Paisatge de Catalunya ha iniciat un procés de consulta 
ciutadana per l’elaboració dels catàlegs des paisatge del Camp de Tarragona i la Plana 
de Lleida. Aquesta feina es fa a través de tres eines: Entrevista directa a agents, 
Jornades o sessions de treball i Consulta a través del web de l’observatori. 
 
Directrius de paisatge 
Determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i incorporen 
normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística en els plans territorials 
parcials o en els plans directors territorials. 
 
L’Observatori del Paisatge 
L’Observatori del Paisatge és una entitat de suport i col·laboració amb l’Administració 
de la Generalitat en totes les qüestions relacionades amb l’elaboració, l’aplicació i la 
gestió de les polítiques de paisatge. 
 
Cartes del paisatge 
Les cartes del paisatge són els instruments de concertació d’estratègies entre els agents 
públics i els privats per a acomplir actuacions de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge que tinguin per objectiu mantenir-ne els valors. 
 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge 
Es crea el Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, com a instrument 
financer de la Generalitat, amb la finalitat de destinar-lo a les actuacions de millorament 



paisatgístic que s’acompleixin d’acord amb els criteris que estableixen aquesta llei i la 
normativa que es dicti per a desplegar-la. 
 
Proposta de Decret pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge 
Actualment està en tràmit de consulta pública el projecte de decret que desenvolupa la 
Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya. L’objectiu d’aquest decret 
es concretar els principals instruments de la Llei, com  són els Catàlegs i les Directrius 
de paisatge. Aquest decret també crea dos instruments més com són:   
 
-L’estudi d’impacte i d’integració paisatgística: És el document que té per objectiu 
analitzar les conseqüències que pot tenir sobre el paisatge d’un indret concret l’execució 
d’actuacions, projectes d’obres o activitats diverses, així com proposar les mesures 
d’integració adients. El reglament estableix que han de redactar aquest estudi els 
promotors, ja 
siguin públics o privats, 
 
-L’informe d’impacte i d’integració paisatgística: És el dictamen que ha d’emetre la 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge avaluant la idoneïtat de les mesures 
integradores proposades a l’estudi. 
 
Paisatge versus espai natural? 
L’aposta pel paisatge, com element subjectiu per valorar el diferents elements biòtics i 
abiòtics que configuren el territori, podria desnaturalitzar els criteris claus per garantir i 
argumentar la protecció, conservació i gestió del nostre entorn natural. Per tant, la 
contraposició d’aquests dos conceptes: paisatge i espais naturals sembla que guanya 
actualitat. Segurament l’objectiu d’aquesta contraposició no és altre que substituir en 
l’imaginari col·lectiu el concepte d’espai natural pel de paisatge.  
 
LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals 
 
“Els objectius d’aquesta Llei són protegir, conservar, gestionar i, si s’escau, restaurar i 
millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de 
Catalunya, els quals han d’ésser compatibles amb el desenvolupament i la utilització 
dels recursos naturals i ambientals, en el marc de la protecció del medi i de l’ordenació 
racional i equilibrada del territori.” 
 
“S’entenen per espais naturals els que presenten un o diversos ecosistemes, no 
essencialment transformats per l’explotació i l’ocupació humanes, amb espècies 
vegetals o animals d’interès científic o educatiu i els que presenten paisatges naturals de 
valor estètic.” 
 
Més informació: 
DEPANA, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural: http://www.depana.org 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques: http://www.gencat.net/ptop 
Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://mediambient.gencat.net 
Observatori del Paisatge: http://www.catpaisatge.net 
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ÀREA 7. CAP A UN MODEL URBANÍSTIC I 
 PAISATGÍSTIC RACIONAL 

Conducció de les sessions i elaboració de 
l’informe: 

ARC Mediació Ambiental 
www.mediacioambiental.com 

 
Fotografies: 

Mariano Cebolla i Joan Revillas 
www.marianocebolla.com 
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 Àrea 7: Cap a un model urbanístic i paisatgístic 
racional. 
 
L’Aldea, 26 de Maig de 2006 
 
 
IDEES FORÇA DE LES PONÈNCIES 
 
 
Josep Aragonés, del CODE, … 
 

- El sòl. Un recurs limitat i fràgil que cal gestionar amb criteris de 
sostenibilitat i que té actualment una gran dinàmica de construcció 
i creixement concentrada a la zona litoral. 

- Tenim els instruments. Dins l’ àmbit municipal i l’àmbit territorial 
(Pla Director/PTP/Pla director dels sistemes costaners). 

- Centrar el debat. La major part del territori es sòl no urbanitzable 
(rústic), la majoria zona agrària també amb problemàtiques 
específiques i en un moment en el que s’ aposta per un paisatge 
cuidat, com a producte cultural i indicador ambiental. 

 
Ignasi Reques, de l’Agència Catalana de l’Aigua, ens ha parlat del 
Pla Director, 10 anys després… 
 

- Un fet consolidat . Fa deu anys que tenim pla, el primer de 
Catalunya, es va avançar al Pla territorial parcial de les terres d’ 
Ebre al qual es va incorporar íntegrament. 

- Perfectament compatible. Ordenar el creixement i el territori 
compatibilitzant-ho amb la conservació del patrimoni deltaïc, obert 
a punts blaus (actuacions turístiques) a possibles noves 
implantacions industrials i la conformació de l’anella viaria. 

- Document obert. Deu anys després, les propostes i l’ideari 
segueixen sent vàlids i aplicades parcialment, tot i que es troba a 
faltar la implicació de la iniciativa privada.  
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Xavier Curto, de l’Institut Català del Sol, ens ha parlat del model 
urbanístic del futur … 
 

- Tensió i atenció . Les provoca parlar de sòl no urbanitzable que 
es caracteritza per ser un sòl amb molt baixa intensitat 
edificatòria. 

- L’ urbanisme té una funció eminentment pública. Importància 
de la llei que és d’ aplicació directe. La propietat té uns drets però 
també hi ha una funció social, que el mateix codi civil contempla 
com a limitació ordinària a la propietat. El repte: les 
administracions públiques han de satisfer aquest interès general 
(que pot ser turístic si convé..) 

- La sostenibilitat urbanística. La necessitat de conjugar 
creixement i conservació que es tradueix en evitar nuclis de 
població dispersos en sòls no urbanitzables i la millora del 
sistemes tradicionals de vida i buscar models de territori 
globalment eficients, també prohibint edificar en zones inundables. 

- Participació dels interessats. Planejament ha de comptar amb 
la voluntat dels que l’ han d’aplicar. 

 
Manell Cunill, de DEPANA ens ha parlat de la carta europea del 
paisatge... 
 

- Més enllà del sòl no urbanitzable. Parlem de sistemes urbans i 
sistemes naturals, més enllà de l’ orientació “ocupacional” de 
l’urbanisme. 

- Invertir les prevalences. Cadascú té les seves necessitats 
(infraestructures - xarxes d’ espais naturals) però cal invertir les 
prioritats: primer els sistemes naturals. 

- El paisatge com a element subjectiu. Que depèn de la 
percepció que tenim amb els cinc sentits, reconegut a través d’ 
una llei de protecció, gestió, i ordenació que ens porta a elaborar 
catàlegs de paisatge, directrius, etc…que podem descobrir a 
través de la web de l’ observatori.  
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CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
Taller A.  
El Pla Director: els problemes urbanístics. El model urbanístic del 
futur. 
Moderador: Xavier Carbonell Casadesús. Relator: Ignasi Reques i 
Xavier Curto 

 
Participants: 

 
Xavier Curto Bartomeu Rosa Colell Sancho 
Ignasi Reques Blanc Marta Arques 
Pau Gimeno Ballester Mercé Mariano 
Pere Vidal Francisco Curtó 
Manel Royo Josep Ferran Bel Querol 
Joaquín Vilagrassa Arosa Martí Soriano 
Ignasi Ripoll Inma Juan 
Mariel.la Otamendi Escoda  

 
 
 
Propostes estratègiques: 

 
 

1 ASPIRAR A UN MODEL DE CREIXEMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE I EN 
EL TERRITORI.  

 
Per arribar-hi es planteja obrir un espai de debat dins el Pla Integral 
del Delta sobre el model de creixement que es vol, ara que s’ està 
elaborant aquest document. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Literalment l’ observació final feta per un dels assistents com a 
recapituació deia: “creixement urbanístic sí, ben fet”. 

 
- Es proposa obrir un debat intern sobre el propi model urbanístic 

dins el PIDE per definir el creixement urbanístic que vol o pot 
suportar cada població. En definitiva com contemplar l’ ampliació del 
sól lligada a la disponibilitat, al creixement demogràfic,a demanda de 
segones residències. 

 
- També s’ ha parlat d’ evitar nuclis i urbanitzacions aïllades per les 

possibles implicacions negatives que comporten. S´ha obert un debat 
sobre els models dispersos i els compactes –no forçosament intensius-, 
entenent que la llei vol evitar els models dispersos. 

 
- Alhora d’ establir el model, s’assenyala que calen criteris d’ ordenació 

global que contemplin la compatibilitat de l’us del camp i del 
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paisatge amb la complementarietat d’ usos econòmics. Es 
recorda que en sòl no urbanitzable hi ha limitacions normatives 
provinents de dos àmbits distints: el planejament territorial i el 
planejament urbà municipal. 

 
 
 

2 CLARIFICAR ELS USOS URBANÍSTICS PERMESOS EN SOL NO 
URBANITZABLE 

 
Es considera rellevant clarificar els usos urbanístics permesos, 
especialment referit al turisme, per tal de què aquests puguin 
complementar la renda dels pagesos que a la fi són els que estan 
gestionant el sòl no urbanitzable.  
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es considera que s’ hauria de treballar cap a un model d’ “urbanisme 
rural” adaptat també a les necessitats econòmiques del pagès que 
actualment es troba amb l’ imperatiu de compatibilitzar la seva activitat 
amb l’ aplicació de determinades polítiques ambientals com pot ser la 
Xarxa Natura 2000. L’ús turístic que es pot donar a les cases rurals, 
pròpies d’ un model dispers, poden esdevenir un complement de 
rendes per la pagesia. 

 
- La dificultat és que, mentre els usos están ben definits en els cascs 

urbans, en sòl no urbanitzable i davant aquest possible potencial d’ 
ecoturisme de cases rurals no queda clar. 

 
- Es proposa que la normativa s`adapti als usos que s’ estan fent. 

També es recorda que els punts blaus no han funcionat. 
 

- Es destaca que l’urbanisme s’ha de planificar conjuntament entre 
les administracions competents. En aquest sentit pot ajudar la 
creació d’ una Comissió Mixta a través del Pla Integral del Delta que 
abordi especialment el sòl no urbanitzable. 
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3 EDUCAR LA GENT EN EL CONCEPTE D’ URBANISME SOSTENIBLE I 

INCORPORAR LA VISIÓ DELS HABITANTS DEL DELTA. 
 
Cal preveure l’ educació i sensibilització a la població en el 
concepte  d’ urbanisme sostenible i compaginar-ho amb la visió 
dels mateixos habitants. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es constata que les lleis i les normes no coincideixen forçosament amb 
la percepció del model urbanístic que té la gent del carrer. Per això és 
important analitzar bé la percepció dels habitants del Delta en 
relació a les possibles actuacions previstes. 

 
 
 

4 ESTABLIR UN MECANISME DE REEQUILIBRI TERRITORIAL ENTRE ELS 
DIFERENTS MUNICIPIS. 

 
Es proposa establir un mecanisme de reequilibri “urbanístic” per tal 
de compensar-se mútuament els possibles beneficis i les possibles 
pèrdues (per poder o no poder urbanitzar). 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es proposa que aquest “repartiment” es faci recolzant-se en els 
modus tradicionals d’ocupació de l’espai basats en l’ harmonia amb 
el medi , com així ha estat històricament. 
 
 

 
5 IMPULSAR EL PLANEJAMENT MUNICIPAL DINS LES SEVES 

COMPETÈNCIES PER TAL DE CONCRETAR ASPECTES FORMALS DEL 
CREIXEMENT URBANÍSTIC. 

 
Concretament es proposa establir unes directrius de planejament 
sobre materials i colors a les edificacions del Delta per tal de 
garantir una mínima tipologia constructiva comuna. 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Es parla de preveure normatives locals que garanteixin una certa 
uniformitat d’ estil pròpia de les tipologies constructives 
deltaiques. Aquest aspecte sembla que estava previst en les directrius 
del Pla Director. 

 
- També es proposa que això es faci a través de debats específics, 

processos participatius al moment de fer els planejaments 
urbanístics i en coordinació entre els diferents municipis del Delta. 
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6 POSSIBILITAT DE COMPRAR DETERMINATS HABITATS NATURALS PER 

PART DE L’ ADMINISTRACIÓ. 
 
Considerar la possibilitat de compra d’ habitats naturals, que es 
planteja en alguns casos com a una necessitat, i trobar la manera 
que aquestes compres puguin repercutir financerament en profit 
dels Ajuntaments. 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- S’ha parlat, entre els candidats, d’ alguns aiguamolls.  
 
- També s’ ha vist que alguns tot i l’ alt valor natural d’alguns d’ 

aquests espais, que es poden considerar autèntiques joies d’ un punt 
de vista ecològic, de moment la societat no els el reconeix o inclús 
entra en conflicte per incompatibilitat d’ usos (dilema aprofitament 
econòmic-conservació). 

 
- Tot i no estar resolt del tot els mecanismes de financement es recorda 

que hi ha línies d’ajut per l’ adquisició de finques. 
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Taller B.  
La carta europea del paisatge. 

Moderador: Francesc Gutierrez. Relator: Manel Cunill 

 
 Participants: 

 
 

Margarita Wesels Jordi Roig 
Nuria Sanz Marti Albert Hernandez 
Anna Añó Carles Aliau 
Marga Estorach Xavier Abril 
Pau Aloma Llosa Josep Aragones 

 
 
Propostes estratègiques: 
 

 
1 DEFINICIÓ DEL DELTA COM A UNITAT DE PAISATGE I ELS DIFERENTS 

PAISATGES QUE HI CONVIUEN 
 
El primer esforç del grup va ser la definició del delta com a unitat de 
paisatge i de les diferents tipologies de paisatges que hi conviuen. 
En aquest sentit, el Delta és un paisatge horitzontal, lineal i ofereix 
una visió singular, formada per una línia horitzontal amb una 
surgència de casa i arbres.  
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Els participants han definit les tipologies de paisatge del Delta que 
serien les següents: 

- Arrossars. 
- Riu i bosc de ribera 
- Platja i sorral 
- Badies i penínsules 
- Zona d’horta 
- L’espai periurbà (aquell espai de transició entre l’urbà i agrari) 

 
- A l’hora de definir quins paisatges té el delta, cal distingir entre 

paisatge i usos del territori. En alguns casos, però, l’ús genera un 
determinat paisatge (arrossars). 

 
- És necessari saber què tenim, com està i què es pot fer per millorar-

ho. 
 
- El paisatge s’entén com un recurs de desenvolupament econòmic 

local i cultural.  I ho podem fer mitjançant la “carta de paisatge”. 
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2 ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PAISATGE DE LES TERRES DE L’EBRE 
AMB UNA ESPECIAL ATENCIÓ A LA ZONA DEL DELTA. 

 
El Catàleg del Paisatge del Delta pot ser un instrument eficaç per 
racionalitzar i definir criteris d’actuació per a preservar el paisatge  
deltaic. En aquesta línia, es plantegen diferents mesures de 
planificació. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Les cartes del paisatge combinen factors ambientals amb sòcio-

econòmics i afavoreixen la col·laboració entre el sector públic i 
privat. Plantegen l’afiliació voluntària més que la imposició (propi de les 
figures de protecció habituals). En aquest sentit són més efectives. 

 
- Definir i catalogar els diversos tipus de construccions tradicionals 

del delta situades fora de l’espai urbà. A partir d’aquí fixar una 
tipologia per regular les possibles noves construccions. 

 
- Definir criteris constructius i estètics per les noves actuacions 

urbanístiques de caràcter residencial dins del delta així com les 
edificacions aïllades. Amb l’objectiu prioritari d’integrar-les i harmonitzar 
amb el medi del delta. 

 
 
 

3 EVITAR LA DEGRADACIÓ DEL PAISATGE DEL DELTA 
 
Hi ha elements urbanístics i infraestructures que amenacen la 
preservació del paisatge del delta. Caldrà evitar-les o racionalitzar-les. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
Es presenten a continuació algunes accions concretes que es van plantejar 
durant el taller per evitar la degradació del paisatge al Delta. Són mesures 
sobre les que segurament caldrà debatré amb més temps i a més agents 
implicats: 
 
- Evitar les construccions verticals atès el perill de l’impacte visual 

(com pot ser la Cambra Arrossera). 
 
- Evitar que els elements vials o les obres públiques com els ponts 

alterin el paisatge del delta de l’Ebre. 
 

- Evitar la transformació de les barraques o construccions agrícoles 
en cases de segona o primera residència (“Almacén agrícola con 
vistas al mar”). 

 
- Les granges de totxo s’haurien de treure, ja que tenen un impacte 

molt gran sobre el paisatge. 
 

- Els miradors o altres infraestructures de gestió i ús públic del parc 
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natural, tot i que formen part d’un element de visualització del 
paisatge, poden comportar un impacte visual inadequat. 

 
- Evitar la desaparició del paisatge litoral, recuperant els sistemes 

dunars, tenint en compte però que el paisatge és dinàmic i s’ha 
d’assumir l’acció de la natura. 

 
- Racionalitzar i ordenar el sistema de distribució elèctrica. Mantenir, 

en alguns llocs, el sistema de “poste” elèctric de fusta i en altres soterrar 
determinades línies. Afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

 
 
 

4 ACTUACIONS PER A DONAR VALOR AL PAISATGE DEL DELTA 
 
Es plantegen algunes propostes d’actuació encaminades a divulgar el 
valor paisatgístic del delta. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Recuperar les alineacions d’arbres i xarxes de recs. Aprofitar-ho 

com un passeig entre arbres. 
 
- Definir una Xarxa d’itineraris i punts d’observació del paisatge del 

Delta. 
 
 
 
 




