
   DOCUMENT DE CONSENS I TERRITORI 

 

 



 
2 

 

ÍNDEX: 

 

1.- ANTECEDENTS: 

 -Estudis sobre la problemàtica del Delta de l’Ebre. 

 -Ordenament jurídic respecte a mesures correctores.  

 -Propostes d’actuació. 

 -Demandes.  

2.- PROCÉS DE CONSULTES 

3.- BUIDATGE I CONCLUSIONS 

4.- PROPOSTA D’ACORDS 

5.- ACORDS 

6.- RATIFICACIÓ D’ACORDS 

7.- ADHESIONS 

 

 

 

 

 

  



 
3 

 

1.- ANTECEDENTS 

Són nombrosos la quantitat d’estudis que fan referència a la problemàtica principal que pateix des 

de fa dècades el Delta de l’Ebre i que pot comportar la seva desaparició física. 

Els conceptes de subsidència, regressió i elevació del nivell del mar per efecte del canvi climàtic són 

avui dia coneguts i temuts. Coneguts per l’àmplia difusió que a partir de diferents fòrums científics 

se n’ha fet. I temuts per què ja fa temps que els seus efectes són evidents d’any en any. 

Tots som conscients de com es va formar el Delta, quina és la seva dinàmica actual i el seu final si 

no es prenen mesures. Les causes antropogèniques de la seva vulnerabilitat demanen també 

accions humanes per a la seva correcció. 

D’altra banda, aquestes mesures correctores són competència i responsabilitat d’institucions que 

sobrepassen les atribucions dels representants dels organismes i entitats locals. Així es constata 

clarament en l’informe redactat l’any 2016 per Josep Mª Franquet, Miquel Àngel Albacar i Felipe 

Tallada, i posteriorment revisat per Elías Campo i Antonio Embid. 

L’ordenament jurídic vigent avui dia recull en diverses disposicions la reglamentació a la que 

s’obliga a l’Administració per tal d’esmenar aquesta problemàtica.  A tall d’exemples, podem citar 

dues d’aquestes disposicions en forma d’extractes: 

Llei 11/2005 que modifica la Llei 10/2001 del PHN: Disposició addicional 10ª 

1- S’elaborarà un Pla Integral de Protecció Delta de l’Ebre (PIPDE): 

 a-Règim hídric per funcions ecològiques del riu, del Delta i ecosistema marí pròxim. 

b-Mesures per evitar regressió i subsidència. 

c-Millora de la qualitat d’aigües. 

d-Millora d’ecosistemes i connexions hídriques. 

e-Xarxa d’ indicadors mediambientals. 

f-Restauració embassament Flix. 

2 -Si els indicadors detecten riscos per a ecosistemes: aplicar mesures preventives i correctores. 

3 -Per a redactar el Pla: 

 a-Estat i Generalitat crearan instruments de col·laboració. 

 b-Creació d’òrgan de consulta i participació d’usuaris i d’organitzacions socials. 

4- Termini de redacció i aprovació: 1 any. 

5- Aprovació per ambdues Administracions. 

(Organisme competent actualitzat: Ministerio para la Transición Ecológica) 
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Ordre del Dep. MAiH/463/2005  de creació de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 

1- Òrgan consultiu, assessor, de concertació i participació d’Administracions, organismes, 

corporacions i entitats de la societat civil a les TTEE. 

2- Adscrita al Dep. MAiH. 

3- Funcions: 

 a-Emetre informe previ d’aspectes ambientals i de sostenibilitat relacionades amb el PIPDE. 

 b-Emetre informe respecte al cabal ecològic de l’Ebre. 

 c-Presentar propostes i suggeriments respecte redacció i execució PIPDE. 

 d-Analitzar i valorar estudis referents a l’estat I l’evolució  dels ecosistemes del riu. 

4- Durada: fins que s’hagin executat els projectes que integren el PIPDE. 

(Organisme competent actualitzat: Departament de Territori i Sostenibilitat) 

De propostes i plans d’actuació concrets també en disposem des de fa dècades. Cal assenyalar com 

a més recents, i per tant amb una connexió més acurada amb les dades actuals i que tenen en 

compte  tecnologies aplicades en altres indrets del planeta, a les presentades per Luis Berga  i les 

propostes a partir del projecte Life Ebro-Admiclim.  

Aquestes dues propostes, amb metodologies i concepcions diferents en molts aspectes, 

convergeixen amb l’objectiu d’adaptació al canvi climàtic i els seus efectes sobre el Delta de l’Ebre. 

Tal i com s’ha exposat abans, aquesta tasca d’oferir solucions concretes i assumibles pel conjunt del 

territori, correspondria a les institucions encarregades de la seva elaboració i execució. 

El que sí correspon de manera urgent i persistent a les entitats pròpies del territori, és la justa 

demanda a les administracions per tal que compleixin les lleis que fan referència a la protecció i 

restauració d’aquest espai tan valuós i singular. 

Aquestes demandes, a nivell autonòmic, estatal i europeu,  també han estat nombroses, tant per 

part d’organismes i corporacions del territori, com per part de moviments socials com la Plataforma 

en Defensa de l’Ebre i la Campanya  pels Sediments. 

Com a exemples de peticions recents de corporacions del territori podríem assenyalar les 

efectuades entre febrer i agost de 2017: 

La primera, en forma de Front Institucional, per part dels Ajuntaments i Entitats Municipals 

Descentralitzades de La Ràpita, Amposta, Els Muntells, Sant Jaume d’Enveja, Deltebre, l’Aldea, 

Camarles i l’Ampolla, així com els presidents dels Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià. 

 La segona, per part de les dues Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre, adreçada al Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, i també directament a la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
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2.- PROCÉS DE CONSULTES 

Des de fa ja molt de temps, i fruit de converses i trobades amb diferents actors socials, sectors 

ambientalistes, socioeconòmics i institucionals del territori, sorgeix la idea de que sí que és possible 

arribar a una petició consensuada per part del territori per a fer front a aquestes demandes. 

La primera tasca a realitzar va ser definir els primers actors per formar part del nucli inicial. Per 

raons d’eficàcia i operativitat es va decidir per aquelles entitats i corporacions, les més transversals 

possibles, tant pel que fa a la vessant socioeconòmica, com a la coneixença de les diferents 

sensibilitats existents.  

A la vegada, es van definir quatre aspectes generals sobre la problemàtica global del Delta de 

l’Ebre, i una més exclusiva referent als termes municipals més concrets, o territori d’influència. 

Així, entre els mesos de maig i juny es va efectuar la ronda de consultes entre els Municipis del 

Delta i les dues Comunitats de Regants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
6 

 

3.- BUIDATGE I CONCLUSIONS 
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Com a conclusions de consens existent en cadascun dels aspectes tractats podríem assenyalar els 

més importants: 

-Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el 

retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà. 

-Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu a 

terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures. També es constata que 

els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini. 
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-Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata 

l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia de 

zona a protegir i segons la gravetat de la situació. 

-Prioritats municipals: cal destacar el consens per a la protecció del perímetre interior de les badies 

en forma de camí de guarda de baix impacte ambiental i d’usos turístics, la regeneració de les 

badies i també de les llacunes interiors. Pel que fa referència a les franges externes de la costa, es 

constata la major gravetat de la situació en l’hemidelta nord i el front del Delta. 

-Organisme d’impulsió: si no es troba cap organisme més adequat, semblaria adient la constitució 

d’una Taula representativa. 
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4.- PROPOSTA D’ACORDS 

Primer.- Crear una Taula integrada pels Ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles 

de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla, l’Aldea,  la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de 

l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre com a instrument de 

defensa del territori enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre. 

Segon.- Sol·licitar, mitjançant la Taula, l’elaboració d’un pla de protecció del litoral com a primera 

fase i un pla de regeneració de Badies i Llacunes com a segona fase. Aquestes dues actuacions han 

d’estar integrades dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre en virtut de la Disposició 

Addicional desena de la Llei 11/2005 que modifica la Llei 10/2001 del Pla Hidrològic Nacional. 

Aquest pla ha de contenir les següents actuacions consensuades amb tots els integrants de la Taula 

i que són: 

- Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el 

retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà. 

- Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu a 

terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures. També es constata que 

els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini. 

- Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata 

l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia de 

zona a protegir i segons la gravetat de la situació. 

Tercer.- Designar provisionalment a les Comunitats de Regants per tal que impulsen la Taula i 

consensuen amb els integrants l’agenda d’actuacions i la signatura del document. Seria 

recomanable que a aquesta comissió provisional formés part, com a mínim, un Ajuntament de cada 

marge del Delta. 

Quart.- Continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques del 

territori per ampliar la representativitat de la Taula. 

Cinquè.-Trametre aquests acords a totes les administracions estatals i autonòmiques que 

corresponguin, i demanar-los que qualsevol acció relacionada amb la regressió del Delta de l’Ebre 

sigui consensuada amb la Taula. 
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5.- ACORDS  

En data 17 de juliol de 2018 reunits els representants dels set municipis del Delta de l’Ebre, Sr. Lluís 

Soler Panisello, alcalde de Deltebre; Sr. Daniel Andreu Falcó, alcalde de l’Aldea; Sr. Josep Caparrós 

Garcia, alcalde de Sant Carles de la Ràpita; Sr. Joan Castor Gonell Agramunt, alcalde de Sant Jaume 

d’Enveja; Sra. Sandra Zaragoza Valles, alcaldessa de Camarles; Sr. Francesc Arasa Pascual, alcalde de 

l’Ampolla; Sr. Dani Forcadell, regidor de l’Ajuntament d’Amposta; Sr. Manel Masià Marsà, president 

de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i Sr. Fco. Javier Casanova 

Casanova, president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, 

acorden sotmetre als seus plenaris i assemblees generals corresponents el Document de Consens i 

Territori  per tal que se li doni recolzament i es ratifiquin els següents acords: 

 

Primer.- Crear una Taula integrada pels Ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles 

de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla, l’Aldea,  la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de 

l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre com a instrument de 

defensa del territori enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre. 

Segon.- Sol·licitar, mitjançant la Taula, l’elaboració d’un pla de protecció del litoral com a primera 

fase i un pla de regeneració de Badies i Llacunes com a segona fase. Aquestes dues actuacions han 

d’estar integrades dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre en virtut de la Disposició 

Addicional desena de la Llei 11/2005 que modifica la Llei 10/2001 del Pla Hidrològic Nacional. 

Aquest pla ha de contenir les següents actuacions consensuades amb tots els integrants de la Taula 

i que són: 

- Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el 

retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà. 

- Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu a 

terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures. També es constata que 

els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini. 

- Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata 

l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia de 

zona a protegir i segons la gravetat de la situació. 

Tercer.- Designar provisionalment a les Comunitats de Regants per tal que impulsen la Taula i 

consensuen amb els integrants l’agenda d’actuacions i la signatura del document.  

Quart.- Continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques del 

territori per ampliar la representativitat de la Taula. 

Cinquè.-Trametre aquests acords a l’administració catalana, espanyola i europea que correspongui, 

i demanar-los que qualsevol acció relacionada amb la regressió del Delta de l’Ebre sigui 

consensuada amb la Taula.  
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6.- RATIFICACIÓ D’ACORDS 

Queden ratificats els acords anteriors als Plens dels Ajuntaments i a les Juntes Generals de les 

Comunitats de Regants següents: 

AJUNTAMENTS 

AJUNTAMENT SESSIÓ 

Sant Jaume d’Enveja Ple de data 2 d’agost de 2018 

Camarles Ple de data 30 d’agost de 2018 

L’Aldea Ple de data 21 de setembre de 2018 

Amposta Ple de data 24 de setembre de 2018 

Sant Carles de la Ràpita Ple de data 28 de setembre de 2018 

L’Ampolla Ple de data 4 d’octubre de 2018 

Deltebre Ple de data 9 d’octubre de 2018 

 

COMUNITATS DE REGANTS 

COMUNITAT DE REGANTS SESSIÓ 

C.R. Sindicat Agrícola de l’Ebre Junta General Ordinària de 24 de novembre de 2018 

C.G.R. del Canal de la Dreta de l’Ebre Junta General Ordinària de 24 de novembre de 2018 
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7.- ADHESIONS 

S’elabora un model de document per a les entitats i institucions que, mitjançant la seva signatura, 

vulguin adherir-se a la Taula per la Regressió. 

 

DOCUMENT DE RECOLZAMENT I ADHESIÓ  

A LA TAULA PER LA REGRESSIÓ 

 

L’entitat que represento, ……………………………......................................................................................... 

amb CIF ……………….............. 

domiciliada a …………………....................................................................................................................... 

A la vista de la constitució de la Taula per la Regressió, integrada pels Ajuntaments de Deltebre, 

Sant Jaume D’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla, L’Aldea, la Comunitat 

de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de 

l’Ebre,   

ACORDA donar recolzament i adherir-se a les actuacions previstes que durà a terme la Taula,  com 

a instrument de defensa del territori enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre tant en el 

litoral com a les Badies i Llacunes.  

La Taula sol·licitarà inicialment a les diferents administracions, catalana, espanyola,  europea  o 

qualsevol altra, l’elaboració i aprovació d’un Pla de protecció amb les accions que es consideren 

necessàries consensuades amb la Taula i relacionades amb la regressió del Delta del Ebre, amb 

caràcter d’urgència.   

 

I per a que així consti, signo el present document a .............................................................................. 

 

 

Sgt: ....................................... 

 

 

P.P. ....................  
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Llistat d’entitats i institucions adherides: 

  ENTITAT DATA 

1 

  
Associació Agrària de Joves Agricultors Tarragona 

(ASAJA) 
 

01/10/2018 

2 

 
 

 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) 

Centre associat de Tortosa 
 

10/10/2018 

3 

 

 
 

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE) 10/10/2018 

4 

 

Arrossaires del Delta de l’Ebre, SCCL 15/10/2018 

5 

 
 
 

 
Associació de Productors Arrossers del Delta de l’Ebre 

(PRODELTA) 
 

18/10/2018 

6 

 

Restaurant L’Estany – Casa de Fusta 23/10/2018 

7 

 

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 23/10/2018 

8 

 

Cambra de Comerç de Tortosa 07/11/2018 

9 

 

 
Federació de Comunitats de Regants de la Conca de 

l’Ebre (FEREBRO) 
 
 

23/11/2018 

10 

 

 
Federació Nacional de Comunitats de Regants d’Espanya 

(FENACORE) 
 
 

03/12/2018 

11 

 
 
 
 

Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre 21/12/2018 
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12 

 
 
 
 

Diputació de Tarragona 25/01/2019 

13 

 
 
 
 

Associació Catalana de Comunitats de Regants 
(ACATCOR) 

18/02/2019 

14 

 
 
 
 

Universitat Rovira i Virgili (URV) 25/04/2019 

15 

 
 
 
 

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 

16/01/2020 

16 

  
Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta 

de l’Ebre 
 

21/01/2020 

17 

 
 

 
 

Càmara Arrossera del Montsià 
 
 

21/01/2020 

18 

 
 
 
 

 
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre 

(AECE) 
 
 

06/02/2020 

19 

 
 
 

 
Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre 

(FEPROMODEL) 
 
 

07/02/2020 

20 

  
 

Club Nàutic Riumar 
 
 

06/03/2020 

21 

 
 

 
 

Societat de Caçadors de Jesús i Maria 
 
 

10/03/2020 

22 

  
Associació de Pescadors Professionals de l’Angula de 

Sant Jaume d’Enveja 
 
 

10/03/2020 
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23 

  
 

Confraria de Pescadors St. Joan de Deltebre 
 
 

12/03/2020 

24 

  
 

Societat de Caçadors St. Miquel de la Cava 
 

 

16/03/2020 

25 

  
Federació de Comerç i Turisme de Deltebre (FECOTUR) 

 
 

17/03/2020 

 
 

26 
 
 

 

Consell de Riumar – Ajuntament de Deltebre 17/03/2020 

 
 
27 
 
 

 

Associació de Veïns de Riumar 17/03/2020 

 
 
28 
 
 

 

Societat de Pesca Esportiva “El Fangar” 19/03/2020 

29 

 
 
 
 
 

Associació Estació Nàutica St. Carles de la Ràpita 14/10/2020 

30 

 
 
 
 
 

Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de l’arròs i altres 
cultius del Delta de l’Ebre  

22/12/2020 

 


