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1.- Introducció
D’ençà el desenvolupament de l’agricultura i l’aparició de les primeres civilitzacions,
l’espècie humana s’ha mostrat altament capacitada per ocupar extenses zones del
planeta, adaptant-se contínuament a les distintes i variables condicions del medi
natural. Aquestes capacitat depenen en gran part del grau de desenvolupament
tècnic i tecnològic assolit i que, sense cap mena de dubte, faciliten aquesta
adaptació.
Ara bé, especialment des de la Revolució Industrial, una de les conseqüències
d’aquesta capacitat adaptativa ha estat la generació d’impactes ambientals
progressivament més intensos i severs: desforestació, erosió, contaminació i
sobreexplotació de recursos naturals com l’aigua, degradació de la qualitat de l’aire,
generació d’una quantitat ingent de residus, alteració i desaparició d’ecosistemes
naturals, pèrdua de biodiversitat, afectació a la salut dels humans, etc.
Els impactes ambientals són la diferència entre la situació del medi ambient futur
modificat i la seva situació tal com hauria evolucionat normalment sense cap
actuació. En aquest sentit, cada territori té unes determinades aptituds i
potencialitats, mentre que les activitats humanes són susceptibles de generar
impactes tant sobre el territori en el qual estan assentades com en d’altres de més
allunyats. És per aquesta raó que la integració ambiental de les activitats
socioeconòmiques té com a objectiu minimitzar els impactes de les activitats i
maximitzar les aptituds de l’entorn on es desenvolupen.
Un dels principals reptes ambientals de caràcter global a l’actualitat és fer front al
canvi climàtic. La cada cop major concentració de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera, amb el diòxid de carboni (CO2) al capdavant, majoritàriament d’origen
antròpic, juntament amb importants canvis en els usos del sòl que afecten el seu
albedo, està alterant el balanç de radiació terrestre. La primera conseqüència és
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l’augment de la temperatura de les capes baixes de l’atmosfera en contacte amb les
aigües i les terres emergides: l’escalfament global. Un augment de les temperatures
que, d’acord amb les projeccions realitzades, continuarà en tots els escenaris
plantejats.
Aquest augment de les temperatures implica, a escala planetària, una intensificació
del cicle hidrològic i una major circulació d’aigua entre els diferents components del
sistema climàtic. El resultat és un lleuger augment de la precipitació, tot i que amb
importants diferències territorials, amb zones on s’està produint un descens de la
precipitació. Unes diferències que també es fan evidents en les projeccions i els
diferents escenaris de futur. El resultat és una major freqüència i intensitat dels
fenòmens meteorològics extrems. Tanmateix l’augment de la temperatura suposa un
increment de l’evapotranspiració que comporta un major estrès hídric a la vegetació.
Associat a l’escalfament global es troba l’augment del nivell del mar. Fenomen
produït principalment pel desgel de l’aigua en estat sòlit situada sobre la superfície
terrestre emergida que s’incorpora als oceans i per l’expansió tèrmica de l’aigua. Les
regions litorals estan exposades a un increment de l’erosió i de les inundacions. Els
hàbitats de les zones litorals, de les zones deltaiques i d’alguns territoris insulars
corren el perill de desaparèixer o de perdre recursos imprescindibles per la
subsidència dels seus habitants.
Tant la diversitat biològica com la productivitat ecològica (i, per tant, a l’activitat
econòmica) s’estan veient afectades pel canvi climàtic. Cada espècie, especialment
les vegetals, té uns llindars tèrmics entre els quals pot desenvolupar-se, així com
també unes necessitats hídriques que ha de satisfer. L’augment de la temperatura i
els canvis en la precipitació estan provocant modificacions en l’àrea de distribució de
les espècies, provocant un desplaçament tant latitudinal com altitudinal. Les espècies
amb una major capacitat d’adaptació tindran èxit, però moltes altres corren el risc de
desaparèixer. Per altra banda, també poden patir canvis en la seva fenologia.
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Els impactes socioeconòmics també són, a hores d’ara, molt evidents. El clima és un
factor determinant de la producció agrària i la resposta davant el canvi climàtic
variarà segons el conreu i la varietat del mateix conreu. Uns impactes que en el cas
de les espècies vegetals conreades es poden traduir en canvis tant en la quantitat
com en la qualitat dels productes agrícoles. El canvi climàtic també té incidència
sobre la resta dels sectors productius com, per exemple, el pesquer, el ramader o
l’industrial. Les activitats més afectades seran aquelles en que en els seus processos
de producció necessitin importants quantitats d’aigua i d’energia. En aquest sentit cal
fer esment a l’activitat turística, tant la de sol i platja com a l’hivern la que té en la
neu un recurs fonamental.
Aquests impactes, tot i que de caràcter global, no afectaran uniformement a totes les
societats i a totes les regions del planeta. L’afectació dependrà de la seva sensibilitat
(grau en que es veu potencialment afectada), la seva capacitat d’adaptació (resposta
a un impacte que té per objectiu moderar el seu efecte negatiu) i la seva
vulnerabilitat (grau en que pot continuar el seu funcionament normal un cop s’ha
produït l’impacte).
En aquest sentit, dues estratègies bàsiques són la disminució de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i l’aplicació de mesures d’adaptació. En el cas de Cataluña,
l’any 2008 es va aprovar el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. El seu
objectiu principal era reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades en
l’anomenat sector difús, encapçalades per aquelles provinents del transport. El pla
indicava les estratègies i mesures que s’havien de prendre. Per la seva banda, a finals
de l’any 2012 el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC), desenvolupada per
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i que va comptar amb un important
procés de participació pública, tant a nivell sectorial com territorial.
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L’adaptació es clau per fer front als reptes del canvi climàtic. És necessari transformar
processos, les pràctiques i les estructures. En aquest sentit existeixen diferents tipus
d’iniciatives, d’estratègies i de mesures, ja siguin de caràcter tècnic, normatiu,
econòmic-financer, educatiu o de sensibilització que modifiquin el comportament
individual o col·lectiu i que puguin possibilitar aquesta adaptació. Unes mesures, ja
siguin preventives o correctives, que dependran del tipus d’activitat i de les
característiques del territori analitzat.
En definitiva, el canvi climàtic és una realitat que posa en risc el funcionament dels
sistemes naturals del planeta, amenaça el benestar de les persones, l’activitat
econòmica i l’estabilitat i cohesió social. Malgrat això, ni les administracions locals, ni
els agents socioeconòmics territorials, ni la societat en general estan donant la
resposta adequada. En aquest context, la vulnerabilitat dels territoris, dels serveis
públics i de les activitats econòmiques és molt alta. Hi ha un risc cert de paralització,
col·lapse o disminució greu de les activitats i de les infraestructures, que augmenta
de manera continua i, per contra, les inversions públiques i privades en adaptació són
encara molt escasses.
Davant d’això cal emprendre mesures encaminades a mitigar i evitar els efectes del
canvi climàtic, reduint i eliminant els factors que l’ocasionen. Però d’altra banda,
considerant que les polítiques de mitigació tindran el seu efecte a mig i llarg termini,
cal establir de manera urgent polítiques d’adaptació per tal de disminuir l’impacte i
els riscos del canvi global, especialment en els àmbits més vulnerables.
Les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, és a dir, les Terres
de l’Ebre, no són una excepció davant d’aquesta realitat. Les seves característiques
geogràfiques són el resultat de la combinació entre la forma i la disposició del relleu,
el clima, les aigües, la vegetació i el sòl. Tots aquests elements han condicionat la
seva ocupació i la seva explotació, a la vegada que la constant ocupació del territori
també ha incidit en la seva evolució i també ha generat impactes ambientals. Les
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activitats socioeconòmiques que es desenvolupen a les Terres de l’Ebre contribueixen
al canvi climàtic. Unes activitats que juntament amb els ecosistemes naturals
d’aquest territori es veuen afectades pels impactes associats al canvi climàtic.
En aquest document es presenta i concreta l’Estratègia i Pla d’Acció per a l’Adaptació
al Canvi Climàtic (PAACC) de les Terres de l’Ebre. Es tracta de la continuació del
document “Diagnosi de la vulnerabilitat climàtica a les Terres de l’Ebre” finalitzat el
juliol de 2017. Es tracta, doncs, d’un conjunt coherent de documents que
s’emmarquen en projecte LifeClinomics finançat pel programa LIFE Climate Change
Adaptation; projecte coordinat per la Diputació de Barcelona que porta per títol
“Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i de la societat local en
l’adaptació al canvi climàtic” (LIFE15 CCA/ES/000102 LIFE CLINOMICS). L’objectiu
d’aquest projecte és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a
través de la intervenció en tres territoris de Catalunya: l’Alt Penedès, la Reserva de la
Biosfera del Montseny i les Terres de l’Ebre.
Els efectes del canvi climàtic, malgrat el seu abast global, són molt visibles a escala
local. Per això una part significativa de mesures d’adaptació cal dissenyar-les i
implementar-les en funció de les característiques de cadascun dels territoris i d’acord
amb la seva realitat biofísica, social i econòmica. També, l’escala local facilita
identificar els actors implicats i concertar les mesures entre tots. En definitiva, la
planificació i la gestió a escala local juguen un paper rellevant per a minimitzar la
vulnerabilitat en front del canvi climàtic. Això no eximeix de les actuacions d’abast
general que responguin a la distribució heterogènia de la població i dels recursos
naturals al territori.
Per enfocar les polítiques d’adaptació climàtica seran útils dos idees força sorgides
dels estudis de diagnosi que s’han consolidat durant el procés de participació
impulsat pel projecte LifeClinomics:
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o Les actuacions que demana l’adaptació al canvi climàtic són oportunitats per
als sectors implicats en el projecte “amb” i “sense” canvi climàtic. És a dir,
s’han d’implantar per a la pròpia viabilitat i sostenibilitat econòmica de les
activitats.
o Les sinèrgies que es poden generar si es treballa des d’una òptica de conjunt
de tots els sectors des de l’àmbit territorial de proximitat.
El document de diagnosi es va elaborar a partir del balanç d’informació, del càlcul
d’indicadors de vulnerabilitat i de la valoració dels diferents agents econòmics sobre
la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa dels sectors, agafant com a referència les
definicions de risc i vulnerabilitat de l’ESCACC, així com les noves evidències i
actualitzacions de les dades sobre canvi climàtic que es recullen en el Tercer Informe
sobre Canvi Climàtic a Catalunya 1. D’acord amb l’Estratègia Catalana d’Adaptació al
Canvi Climàtic la vulnerabilitat de cada sector a un risc determinat està en funció de
tres variables que es defineixen a partir de l’exposició, la sensibilitat i la capacitat
adaptativa 2: Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) - Capacitat adaptativa.
Per al conjunt de les Terres de l’Ebre, i a partir de la percepció dels riscos per part de
diversos agents territorials representant de cada sector econòmic, es van elaborar
una sèrie d’indicadors de vulnerabilitat dels riscos més significatius. Per a cada
indicador és va determinar un valor que indicava el nivell de vulnerabilitat. Així és va
determinar que dins del sector agroforestal els riscos que presentaven nivells més

1

Seguiment i avaluació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic. (ESCACC, Horitzó 2013-2020). Resum
executiu. Març 2017.
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_canvi_climatic/ESC
ACC/docs/Resum-executiu_cat.pdf
2
Exposició: presència de persones, mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals, infraestructures, i d’actius
econòmics, socials o culturals en llocs que podrien estar afectats negativament pels impactes del canvi climàtic.
Sensibilitat: grau en què un sistema o sector és afectat, ja sigui adversament o beneficiosa, per estímuls relacionats
amb el clima.
Capacitat adaptativa: capacitat inherent d'un sistema o sector socioeconòmic per adaptar-se als impactes del canvi
climàtic, moderar els danys potencials, aprofitar les oportunitats i afrontar-ne les conseqüències. La construcció de la
capacitat d'adaptació suposa desenvolupar la capacitat institucional per respondre amb eficàcia al canvi climàtic.
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alts de vulnerabilitat eren els relacionats amb els canvis en els tipus de conreus i la
productivitat vegetal, la disminució en la disponibilitat d’aigua, els canvis en les
explotacions ramaderes, els canvis morfològics al litoral i la seva afectació als conreus
del Delta de l’Ebre, el risc d’augment d’espècies invasores i/o molestes, l’increment
del risc d’incendi forestal, i la pèrdua de biodiversitat.
Al sector pesquer i aqüícola els riscos que presentaven vulnerabilitats més elevades
eren els relacionats amb l’augment d’espècies invasores i/o molestes3. En el sector
turístic les principals vulnerabilitats es detectaren davant els riscos que impliquen
canvis morfològics al litoral (especialment al Delta de l’Ebre), els riscos associats a la
salut humana per increment d’episodis d’onades de calor, o la pèrdua de qualitat
paisatgística.
L’anàlisi de la vulnerabilitat global per a cada un dels sectors, tenint en compte els
riscos analitzats, va donar com a resultat una vulnerabilitat alta en el cas del sector
agroforestal, amb diferències entre el sector agrari que presenta vulnerabilitats més
elevades que el sector forestal, i una vulnerabilitat moderada tant en el sector
pesquer com en el sector turístic. Es van detectar també vulnerabilitats per aspectes
transversals, com la salut humana que presenta una vulnerabilitat globalment
moderada.
Fent una valoració conjunta dels resultats aconseguits fruit de la percepció dels
agents del territori dels diferents sectors econòmics analitzats i dels resultats
obtinguts a través dels indicadors de vulnerabilitat calculats4, cal dir en primer lloc
que en 16 dels 17 riscos plantejats, la resposta dels agents va ser que el sector
econòmic implicat tenia una vulnerabilitat màxima (4 sobre 4). En canvi existeix una

3

Per manca de dades, en el cas del sector pesquer no es van poder calcular tots els indicadors que haguessin estat
necessaris per valorar de manera global la seva vulnerabilitat davant dels riscos associats al canvi climàtic.
4
Estudi dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. OCCC- Saladié, O.,
Saladié, S., Àvila, A. i Aguilar, E. Departament de Geografia, URV, juliol 2017.Life Clinomics. http://lifeclinomics.eu/wpcontent/uploads/2017/07/VERSIO4_ClinomicsTEBRE.pdf
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gran diversitat pel que fa als valors de vulnerabilitat obtinguts a través dels
indicadors:
o Coincidència en qualificar com a vulnerabilitat alta l'afectació dels següents
riscos: pujada del nivell del mar (agricultura i turisme), afectació a les
explotacions ramaderes, canvis en la productivitat dels vegetals (conreus de
secà), disminució de la disponibilitat d'aigua en l'agricultura i risc d'augment
d'espècies invasores i/o molestes (agricultura i aqüicultura).
o Certa divergència en riscos que des del punt de vista del agents del territori
estan percebuts amb una vulnerabilitat màxima: increment de la necessitat
de reg, pèrdua de biodiversitat i afectació de la salut per onades de calor;
mentre que els indicadors donen un valor alt de 7 sobre 10. En el primer cas
la diferència vindria determinada pel fet que l'indicador fa servir per a
mesurar la capacitat d'adaptació el percentatge de l'agricultura de secà, que
en el cas de les Terres de l'Ebre és significatiu. En el segon i en el tercer cas
el resultat és fruit d’una sensibilitat moderada (hàbitats d’interès comunitari
en relació al total de superfície i percentatge de població més vulnerable).
o Important diferència en el cas de la resta de riscos, donat que els indicadors
de vulnerabilitat donen valors moderats o baixos. Els exemples més
destacats són el risc associat als incendis forestals (6 sobre 10), els canvis en
la distribució de les espècies forestals (2 sobre 10), la reducció de zones de
pastura (3 sobre 10) o els canvis en el patró de la demanda turística (4 sobre
10 en el cas de desconfort; 5 sobre 10 en el cas de la gestió de l'aigua). En el
cas dels riscos vinculats al sector forestal, la poca importància d’aquesta
activitat en el conjunt de les Terres de l’Ebre, justifiquen aquests resultats.
En el cas del turisme, d’acord amb els indicadors utilitzats la sensibilitat no
és alta degut a una ràtio baixa de població estacional en relació al total de
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població, a diferència d’altres destinacions turístiques, com pot ser la Costa
Daurada.
A banda dels riscos i vulnerabilitats, la present estratègia i pla d’acció també té en
compte els punts forts i punts febles que s’han detectat en la diagnosi per a cadascun
dels sectors. Globalment destaquen com a oportunitats i fortaleses:
o Elevada implicació dels agents territorials i de la ciutadania en particular en
la protecció i defensa del territori.
o Elevat potencial per treballar en xarxa al territori, sobre tot, entre agents
d’àmbits específics.
o Existència d’una identitat territorial, concretada en les Terres de l’Ebre, però
desigualment assentada en funció de les distintes zones.
o Identitat i vinculació amb determinats productes del territori, principalment
agraris.
o Teixit associatiu important, tant a nivell social com econòmic
o Existència d’òrgans i mecanismes de participació que tenen ja un bagatge
molt important a nivell global de territori i en àmbits molt vinculats a
l’adaptació al canvi climàtic, com poden ser la Reserva de la Biosfera, els
grups d’acció local o els dos parcs naturals.
o Actors amb una experiència dilatada en la participació en processos
d’elaboració de plans estratègics que poden suposar un puntal per al
present projecte.
o El sindicat agrari majoritari del país, Unió de Pagesos, és soci del projecte, i
l’associació de Joves agricultors i ramaders de Catalunya, amb associats en
l’àmbit del projecte ha mostrat el seu interès en participar a la mesa
territorial del CLINOMICS a Terres de l’Ebre.

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

15

o Quantitat d’actors amb els que s’ha pogut contactar (75) i que han
manifestat la seva predisposició a participar en la segona fase del projecte
(62), així com la pròpia diversitat que aquests representen: sector públic,
sector econòmic i sector ambiental. Així mateix, també seria un punt fort el
fet que el 79% participarien en representació d’un organisme o entitat del
territori.
o Elevada relació entre tots els actors amb el sector públic.
o Nivell de participació també important dels actors amb processos
participatius del territori, així com una percepció positiva de la seva utilitat.
En relació a les amenaces i debilitats destaquen:
o Població envellida i amb pèrdua i fugues de gent jove, fet que evidencia la
necessitat de crear noves oportunitats econòmiques i laborals al territori.
o Insuficient coordinació i acord institucional amb orientació a plantejar
millores globals per al territori, i manca de lideratge a escala territorial.
o Existència recent de diversitat de conflictes territorials que genera processos
reactius d’oposició inicial. Els conflictes mal gestionats sovint dificulten
l’establiment de processos de presa de decisió serens.
o Sector agrari que ha marcat molts dels trets identitaris del territori, però que
està patint un decreixement important i un abandó progressiu.
o La manca d’una visió de marca territorial i de projectes socioeconòmics
emblemàtics que demostren una feble col·laboració econòmica.
o El desenvolupament dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenibles (PAES)
encara és molt recent al territori, estan molts d’ells encara en elaboració. En
un futur, caldrà tenir especial cura en la seva implantació i en garantir que
no es quedin en paper mullat.
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o Manca d’òrgans estables de participació locals, estructures molt primàries
que ajuden a treballar en la cultura de la participació a nivell social.
o Xarxa de relació reduïda dels actors amb el sector econòmic i ambiental, i
manca de interrelacions diverses dins els mateixos sectors. Així mateix,
també hi ha una manca de relació global amb l’Observatori de l’Ebre,
organisme prou important a nivell estratègic de territori.
o Malgrat el nivell de participació dels actors i la bona valoració de la mateixa,
cal tenir molt en compte aspectes que poden desmotivar la seva implicació,
com són la transparència dels processos i l’eficàcia en les metodologies.
Globalment, doncs, es pot considerar que a Terres de l’Ebre el potencial existeix però
que a través de la present estratègia i pla d’acció caldrà establir els mecanismes que
permetin, per una banda, mantenir un nivell de motivació i implicació durant tot el
projecte, i d’altra atreure alguns actors rellevants que actualment no s’han
incorporat. Així mateix, caldrà establir estratègies que fomentin la participació
territorial dins un marc global i d’interès general.
A partir de tot l’exposat, i amb l’objectiu de donar resposta als riscos i vulnerabilitats i
millorar l’adaptabilitat dels diversos sectors analitzats, la present Estratègia i Pla
d’Acció es focalitza en quatre grans aspectes:
o Capacitació: com es donen a conèixer els impactes del canvi climàtic que
poden afectar a les activitats econòmiques? com es pot formar els diferents
sectors per ser capaços d’actuar?
o Adaptació i resiliència: com es preparen els sectors econòmics i la societat
per a ser menys vulnerables als efectes del canvi climàtic?
o Impuls a l’acció dels agents: com es dona suport als projectes de les
empreses, dels propietaris, de les administracions?
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o Governança: com s’organitzen agents, institucions i societat per a gestionar
l’adaptació?
El present Pla d’Acció posa un accent especial en quatre de les sis línies prioritàries de
treball que reflectides a l’Estratègia d’Adaptació Climàtica proposada per Clinomics:
o L’avaluació de l’impacte sobre els sectors: augmentar el coneixement, la
informació i la conscienciació.
o La integració en les polítiques: ajuda a la presa de decisions.
o La mobilització dels actors: promoció d’accions d’adaptació.
o La promoció de finançament públic i privat: cerca de la viabilitat financera
de les inversions i estudi de la seva rendibilitat.
Un altre aspecte que es considera en el present Pla d’Acció és el d’ajustar el marc de
gestió de les noves circumstàncies d’adaptació climàtica a escala local, apostant
sempre que sigui possible pel treball en xarxa i de forma coordinada, creant sinèrgies,
i sempre de manera coherent amb la Llei del Canvi Climàtic de Catalunya i l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), així com amb la normativa estatal i
europea de referència.
Es proposa un Pla d’Acció que treballi amb un enfocament integrat, participatiu,
transparent i amb l’objectiu comú d’augmentar la resiliència dels territoris i les
activitats econòmiques o sectors d’activitat davant els impactes del canvi climàtic,
que aconsegueixi el compromís de les institucions per a posar en marxa els
instruments i les actuacions transversals que es deriven d’aquesta estratègia i del
desplegament del Pla d’Acció.
Finalment, esmentar que les característiques pròpies del canvi climàtic fan que
qualsevol estratègia destinada a disminuir els seus efectes estigui basada en una
gestió adaptativa de la problemàtica. En aquest context és necessari disposar de
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marcs estables de gestió i donar continuïtat als dispositius habilitats per avaluar
l’evolució dels impactes associats al canvi climàtic i l’eficàcia de les mesures
d’adaptació adoptades, així com revisar permanentment l’estratègia i el pla d’acció.
Amb tot, el present Pla d’Acció s’estructura amb quatre grans capítols. Un primer on
s’exposen els objectius generals del projecte LifeClinomics així com els objectius
específics a assolir per a cada àmbit. En total han estat identificats 14 objectius
específics distribuïts de la següent manera: sis per a l’àmbit agroforestal, dos per a la
pesca i l’aqüicultura, tres per al turístic, i tres per a les accions transversals.
En un segon bloc es presenta un resum del procés de participació de la MeTACC
(Mesa Territorial per l’Adaptació al Canvi Climàtic) en la definició i validació de les
accions, l’estructura i calendari del procés, el nombre d’agents participants en cada
sessió, i les principals tasques i conclusions de cada etapa de participació.
En un tercer bloc, que constitueix l’eix central del present document, es presenten el
conjunt d’estratègies i accions que caldria emprendre per a l’adaptació al canvi
climàtic en cadascun dels sectors estudiats. Aquest apartat s’inicia amb el llistat
complet de les estratègies i les accions, i seguidament es detallen cadascuna de les
estratègies i de les corresponents accions exposades amb una fitxa individual. En
total, aquesta estratègia i pla d’acció consta de 15 estratègies i 40 accions
distribuïdes de la següent manera: 6 estratègies i 16 accions per al sector
agroforestal, 3 estratègies i 8 accions per al sector de la pesca i l’aqüicultura, 2
estratègies i 6 accions per al sector turístic, i 4 estratègies i 10 accions de caràcter
transversal.
Finalment, en el darrer apartat del present document s’exposen els criteris de
priorització de les accions i es mostra la llista ordenada d’accions segons la seva
prioritat. També s’enumeren les accions que, d’acord la priorització dels actors
territorials, el projecte LifeClinomics finançarà per tal que es puguin desenvolupar
inicialment com a experiències amb caràcter demostratiu.
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2.- Objectius
L’objectiu del projecte CLINOMICS és generar i aplicar coneixement sobre el canvi
climàtic mitjançant l’establiment d’un model adequat de governança local de la
problemàtica i, a través d’accions locals d’adaptació, augmentar la resiliència dels
territoris i de les seves economies amb la intensitat i velocitat que el problema
requereix, cobrint així una problemàtica que els Plans d’Acció derivats directament
del Pacte dels Alcaldes no tracta.
Els objectius de LifeClinomics estan plenament harmonitzats i són coincidents amb
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) impulsada per la
Generalitat de Catalunya de la qual adopta el seu Objectiu Estratègic: “Esdevenir
menys vulnerables als impactes del canvi climàtic que, d’acord amb el coneixement
actual, s’han produït i es produiran sobre els diversos sistemes naturals i sectors
socioeconòmics en el decurs d’aquest segle”.
Addicionalment, l’estratègia CLINOMICS també coincideix amb els objectius generals
de l’ESCACC:
1. Generar i transferir tot el coneixement sobre l’adaptació al canvi climàtic.
2. Augmentar la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes a partir del reforç
de la capacitat de resiliència i de la disminució de l’exposició dels sistemes i
dels sectors sota premisses de sostenibilitat social, ambiental i econòmica.
A més, LifeClinomics desenvoluparà una experiència inversora a escala local que vol
ser demostrativa, aplicable i mobilitzadora d’un procés polític i social que suposa una
transformació de l’economia local a partir d’un coneixement de base construït amb
els treballs previs. En concret, com es veurà més endavant, del total del llistat
d’accions del present pla es proposaran dues accions que obtindran finançament per
tal de poder-se implementar inicialment.
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Per tal d’aterrar els objectius generals de CLINOMICS a l’àmbit de les Terres de l’Ebre
és defineixen un seguit d’objectius específics per a cada sector implicat. Igualment, es
plantegen una sèrie d’objectius específics de caràcter transversal.
Aquests objectius estan definits a partir de la diagnosi realitzada anteriorment que ha
permès tenir un coneixement inicial dels reptes i les oportunitats que cada territori i
que cada sector considera prioritaris i més rellevants. És a partir d’aquella informació
que la present estratègia i pla d’acció planteja i estructura uns objectius dels quals
posteriorment es sorgeixen el conjunt d’accions que han de permetre assolir-los
Els objectius definits en el marc de la present estratègia i pla d’acció són els següents:
Sector
Agroforestal

•
•
•
•

Pesquer
aqüícola

Turístic

i

•
•
•
•
•
•
•

Transversal

•
•
•

Objectius
Evitar les afectacions sobre conreus i altres activitats degudes als
canvis morfològics del Delta de l’Ebre.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Anticipar-se a les condicions climàtiques més desfavorables,
especialment als episodis de sequera.
Gestionar i millorar les condicions de la ramaderia intensiva amb
granges més eficients.
Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal.
Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als
canvis morfològics del Delta i a l’increment de la temperatura de
les badies.
Millorar la qualitat de l’aigua de les badies.
Minimitzar els impactes deguts a l’increment nivell mar amb
alteracions a la línia de costa i amb canvis morfològics al litoral.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.
Assolir un model turístic sostenible; ambientalment,
econòmicament i socialment equilibrat i equilibrador.
Control de les espècies invasores i/o molestes.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Minimitzar els impactes en la salut de les persones.
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3.- Resum del procés de participació de la MeTACC en la
definició i validació de les accions.
LifeClinomics neix de l’evidència de que per a respondre al repte de l’adaptació al
canvi climàtic l’actual organització social, tot i la seva potencialitat, és encara
insuficient i proposa un model de governança que ha de ser participatiu i inclusiu;
capaç de donar veu i decisió als actors territorials rellevants en la definició i en
l’aplicació de mesures d’adaptabilitat al canvi climàtic.
Aquest model de governança es pot considerar com una de les principals aportacions
del projecte i, per això, esdevé un objectiu fonamental garantir la seva continuïtat en
el temps i la replicabilitat del model en el conjunt de Catalunya i altres territoris
mediterranis.
Tant en la fase de diagnosi com en la definició de l’estratègia i del Pla d’Acció, la
governança pivota a l’entorn de la Mesa Territorial per a l’Adaptació al Canvi Climàtic
(MeTACC) de les Terres de l’Ebre, en la que han participat tant les associacions
empresarials i sectorials com les administracions locals i els agents socials involucrats.
La MeTACC de les Terres de l’Ebre ha esdevingut així un òrgan que permet avançar
cap la resiliència territorial, no des d’un pla merament teòric, sinó des del pla
operatiu i executiu.
En aquest sentit, i per garantir l’aplicabilitat i operativitat de les decisions de la
MeTACC caldrà dotar-la de la capacitat institucional suficient per esdevenir
l’interlocutor vàlid per a les administracions locals i per a les administracions de rang
superior competents en la problemàtica o que disposen dels recursos per
implementar les mesures i les accions. Per aquesta raó, la MeTACC de les Terres de
l’Ebre, un cop aprovat el Pla d’Acció, haurà d’anar associada (o estar adscrita) a
alguna administració existent en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, tot evitant duplicitats
i millorant la coordinació especialment en l’execució de les mesures proposades.
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Aquesta administració haurà d’esdevenir l’ens gestor i dinamitzador de la MeTACC, o
l’ens que assoleixi les seves funcions. Dins l’organigrama de l’ens gestor assignat
s’hauria de reconèixer la MeTACC, i dotar-la de recursos per exercir les seves funcions
d’oficina tècnica i gestora de la MeTACC o l’ens en que es projecti. Per tant, l’ens
gestor serà el nucli de l’estructura participativa o grup motor de la MeTACC a partir
del qual s’ha d’articular la pròpia mesa amb la participació del màxim d’agents del
territori.
En aquest sentit, el present Pla d’Acció recull i estructura les accions identificades i
prioritzades pel procés participatiu impulsat en el marc de la MeTACC de les Terres
de l’Ebre, degudament concretades i reelaborades per l’equip tècnic encarregat de la
seva elaboració i redacció.
El procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia i el Pla d’Acció per a
l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre s’ha estructurat en quatre fases, i
s’ha anat desenvolupant des del passat mes de maig de 2017 segons el següent
esquema:
Maig / juny 2017

• Sessió constitució
MeTACC
• Sessions constitució
MeSACCs

INICI

Setembre/octubre 2017

DEBAT
• Treball previ telemàtic
• Sessions de treball amb
les MeSACCs

Novembre 2017/Gener 2018

• Treball previ telemàtic
• Sessions de validació
amb la MeTACC

Abril/maig 2018

RETORN
• Sessió de retorn a la
MeTACC

VALIDACIÓ

Informació continuada i recíproca
Font: Elaboració pròpia
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En total s’han desenvolupat nou sessions i dues consultes telemàtiques. En les
sessions presencials han participat un total de 49 agents, que representen el 38,6%
del total d’agents convocats. Per tipus d’agents convocats, del sector econòmic n’han
participat 19 (un 39,6% del total d’agents del sector convocats), 17 del sector públic
(36,2%), 7 del sector experts (31,8%), i 6 del sector social (60%). En les consultes
online van participar un total de 59 agents que representen el 46,5% del total
d’agents interpel·lats.
El procés va iniciar-se el mes de maig de 2017 amb les sessions constitutives de la
MeTACC i les MeSACC’s. L’objectiu de la sessió constitutiva de la MeTACC era el
d’informar del desenvolupament del procés, donar a conèixer les primeres
conclusions de la diagnosi realitzada i recollir les preferències en relació a les
MeSACC’s. En aquesta sessió hi van participar 28 agents. Per la seva banda, en les
diverses sessions constitutives de les MeSACC’s hi van participar un total de 21
agents, i tenien per objectiu aprofundir en la diagnosi i les propostes tècniques
sorgides de les mateixes i resoldre possibles dubtes entorn aquest contingut.
Durant els mesos de setembre i octubre de 2017 es va dur a terme un procés de
debat basat en el treball telemàtic amb els agents, per una banda, i sessions de
treball presencials amb cadascuna de les MeSACC’s, per altra. L’objectiu de la
consulta online prèvia, i a la que hi van participar un total de 31 agents, era el de
recollir aportacions entorn els riscos i vulnerabilitats del territori relacionades amb el
canvi climàtic a títol individual i les accions que es consideraven necessàries per fer-hi
front. Aquesta consulta telemàtica va donar com a resultat la validació dels riscos
plantejats i l’ampliació del nivell de vulnerabilitat percebut per a cada risc establert,
l’ampliació de les mancances i deficiències percebudes, i la recollida de 37 propostes
d’acció.
Per la seva banda, en les sessions de debat presencial de les MeSACC’s hi van
participar un total de 20 agents, i tenien l’objectiu de reflexionar i debatre entorn la
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necessitat i viabilitat de cadascuna de les propostes d’acció recollides durant la
consulta online així com l’elaboració de noves accions. Els principals resultats
d’aquestes sessions van ser la validació total de 18 propostes d’acció, la validació
parcial de 14 propostes (totes considerades necessàries, però inviables), i la
invalidació de 5 propostes, així com també la recollida de 6 noves propostes d’acció.
Durant els mesos de novembre de 2017 i gener de 2018 es van dur a terme diverses
accions de participació per a la validació de les accions. Inicialment, l’equip tècnic
encarregat de la definició i redacció de la present estratègia i pla d’acció va fer un
procés de validació tècnica de les accions recollides segons queda recollit en el
següent quadre, i tenint en compte les valoracions i aportacions realitzades durant
les sessions de debat de la fase prèvia.

Font: Elaboració pròpia

Seguidament es va iniciar una nova consulta online amb l’objectiu de validar a nivell
individual les propostes sorgides de les diferents taules de debat i validades a nivell
tècnic, i en la que hi van participar un total de 28 agents. D’aquesta consulta en va
sorgir la validació de la necessitat de totes les accions, però de la viabilitat de 22,
restant 11 accions per a les que es percebien condicionants per tal que fossin viables.
Posteriorment es van realitzar dues sessions de validació presencials amb la MeTACC
amb l’objectiu de donar a conèixer els resultats de la validació tècnica i telemàtica i
debatre entorn aquelles propostes que no havien obtingut consens o que havien
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obtingut un percentatge important de condicionants per a la seva viabilitat. En
aquestes dues sessions hi van participar un total de 23 agents, i es van recollir
condicionants per a 27 propostes i es van debatre., establir i validar 5 criteris de
priorització de les accions.
Des del febrer de 2018 l’equip tècnic s’ha encarregat d’estructurar i desenvolupar el
llistat definitiu d’estratègies i accions, 40 en total, així com d’establir la seva
priorització seguint els criteris establerts pels agents. En el darrer apartat de la
present estratègia i pla d’acció s’exposa detalladament el procés per a l’establiment
de la priorització de les accions.
Finalment, a la tardor de 2018, el document d’estratègia i pla d’acció ha estat
retornat a la MeTACC per tal de donar-lo a conèixer i validar-lo definitivament per
tots els seus membres. Aquest retorn s’ha realitzat a través d’una sessió de
presentació centrada tant en el document més genèric d’Estratègia per a l’adaptació
al canvi climàtic, com en el del present document, envers el qual s’ha obert un espai
per facilitar la resolució de dubtes i el debat d’esmenes i modificacions.
Posteriorment a la sessió i després d’introduir les esmenes recollides i acordades pels
assistents, s’ha enviat el document definitiu a tots els membres de la MeTACC.
El procés participatiu s’ha tancat amb una avaluació realitzada pels membres de la
MeTACC que ha de permetre millorar futurs processos participatius, així com el propi
desenvolupament de l’estratègia i pla d’acció.
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4.- Estratègies i accions
En el present apartat es detallen les estratègies i accions que caldria desenvolupar
per tal d’assolir els objectius tant del propi pla en particular com del projecte
CLINOMICS en general. Aquest pla d’acció s’estructura segons els àmbits d’actuació
següents: agroforestal, pesca i aqüicultura, turisme. Igualment, el pla proposa un
seguit d’estratègies i accions que pel seu caràcter transversal impliquen al conjunt de
la societat i el territori de les Terres de l’Ebre.
Totes les accions responen a criteris de viabilitat i sostenibilitat social, econòmica i
ambiental i, en major o menor mesura, disposen de l’acord i el compromís dels
principals actors de l’àmbit econòmic i/o territorial, doncs la majoria d’accions
sorgeixen del procés on han participat aquests agents.
El llistat d’accions resultant ha estat prioritzat en funció de la seva viabilitat,
transversalitat, replicabilitat, innovació i termini d’implementació, tant en termes
tècnics com de governança o d’impacte en el model de negoci i en el mercat laboral.
En el darrer apartat del present document s’exposa i es detalla el llistat de les accions
segons la seva priorització, així com la metodologia emprada per a la seva
classificació.
El llistat d’estratègies i accions s’estructura, doncs, en base als àmbits anteriorment
definits i d’acord amb les propostes que s’han establert des de la MeTACC i amb l’ajut
dels tècnics redactors que han acabat de perfilar i estructurar les propostes inicials.
Per a cada estratègia, degudament explicada, es defineixen les accions que hi estan
directament vinculades. Cada acció està plenament definida i concretada i conté un
seguit d’informacions segons s’exposa en el següent model de fitxa.
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Codi Acció (el primer número indica a quina estratègia pertany l’acció; el segon número
indica l’ordre de l’acció dins de cada estratègia). Nom de l’acció
Descripció

Explicació de les principals característiques de l’acció proposada,
exposant una descripció del context territorial o naturalesa de l’acció,
la justificació, i el detall de l’acció concreta.

Localització

Identificació amb el màxim de precisió possible l’àrea o àrees de
l’àmbit territorial on caldria desenvolupar l’acció.

Objectius

Indicació del/s objectiu/s que es pretenen assolir amb la
implementació de l’acció segons el llistat de objectius continguts en el
present document.

Beneficiaris

Indicació amb la màxima concreció possible dels potencials
beneficiaris del desplegament de l’acció.

Dificultats

Descripció de les principals dificultats i potencials conflictes que es
poden trobar per a la implementació amb èxit de l’acció.

Horitzó temporal

Indicació de quant temps costarà d’implementar l’acció, segons si és a
curt termini (<2 anys), mig termini (2-5 anys), llarg termini (>5 anys)

Lideratge

Identificació dels organismes i/o agents responsables d’impulsar i
coordinar la implementació de l’acció.

Actors implicats

Identificació dels organismes i/o agents amb els que caldrà comptar
per impulsar l’acció.

Fonts de
finançament

Indicació de quines possibles vies de finançament permetrien
l’execució de l’acció.
S’indica quin es el pressupost aproximat que caldria destinar per al
desenvolupament de l’acció segons la tipologia d’accions i rangs
pressupostaris següents:

Pressupost

Estudis i adequació de governança: <50.000€
Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€
Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€
Projectes estratègics 2: >500.000€
S’indica aproximadament el balanç d’ocupació potencial, directa i
indirecta, a partir dels criteris de nova ocupació generada següents:

Ocupació potencial

Rangs d’ocupació directa: <5 / 5-20 / >20
Rangs d’ocupació indirecta: <100 / 100-500 / >500
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S’indica qualitativament el balanç cost-benefici com a resultat de
creuar els rangs pressupostaris, l’ocupació potencial, i els potencials
beneficiaris segons els criteris següents:
-

Cost-benefici

-

-

Atorgar la següent puntuació segons els rangs d’ocupació
directa: <5 (1); 5-20 (2); >20 (3)
Atorgar la següent puntuació segons els rangs d’ocupació
indirecta: <100 (1); 100-500 (2); >500 (3)
Ponderar la puntuació de l’ocupació potencial multiplicant per
dos el valor de l’ocupació directa.
Al valor de l’ocupació potencial se li resta el valor del rang
pressupostari segons els següents criteris:
<50.000€: 0
50.000-200.000€: -1
200.000-500.000€: -2
>500.000€: -3
Al valor resultant se li suma el valor dels potencials
beneficiaris establert segons els següents criteris:
General, quan beneficia a tots els sectors, o a la majoria
de la població, o a la majoria del territori: 3
Parcial, quan beneficia a un sector, o a una part de la
població, o a una part del territori: 2
Els possibles valors finals resultants oscil·len entre 2 i 12. Per
escalar-ho en valors de 0 a 10, al valor final resultant se li
resta -2.
L’escala de valors finals es qualifica segons els criteris
següents:
De 7 a 10: MOLT ALT
De 4 a 6:ALT
De 0 a 3: MODERAT

Aquests valors cal entendre’ls com una correlació entre el recursos
invertits i els beneficis obtinguts en termes d’ocupació i d’afectació a
la població i al territori.
A l’Annex es pot consultar la taula sencera amb les valoracions per a
cadascuna de les accions.
Exemples

Referència a casos d’èxit similars als de l’acció proposada.

Priorització

Proposta tècnica de priorització de l’acció, segons la ponderació dels
criteris feta pels agents durant el procés participatiu.
En el darrer apartat del present document s’exposa de manera
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detallada el procés de ponderació i priorització de les accions.
S’indica la priorització de l’acció segons el rang de puntuació següent:

Molt Alta 22,24-27,03
Alta
17,44-22,23
Mitja
12,63-17,43
El valor numèric entre parèntesi indica el valor de priorització obtingut
per cada acció.
També s’indica la posició de l’acció en el total del nombre d’accions:
XX/40
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Estratègies i accions en l’àmbit agroforestal
Estratègia 1: Implementar tècniques d’agricultura de precisió en el context d’una gestió
integrada dels regadius a nivell territorial
Acció 1.1. Establiment un mapa de regs i concessions
Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera
Estratègia 2. Introduir conreus amb noves varietats i/o espècies adequades a la nova
situació i recuperar varietats autòctones
Acció 2.1. Assaig de conreus amb varietats/espècies adaptades als nous
condicionants climàtics
Acció 2.2. Recuperació de conreus i varietats locals adaptades a les condicions de
sequera.
Estratègia 3. Reforçar l’experimentació amb la sembra en sec i recuperar i potenciar
pràctiques agroculturals del conreu de l’arròs
Acció 3.1. Continuar l’experimentació de la sembra en sec de l’arròs
Acció 3.2. Identificació i assaig de bones pràctiques agroculturals en el conreu de
l’arròs amb menor demanda hídrica i/o major resistència a la salinitat
Acció 3.3. Definició d’un model agronòmic integral per al Delta de l’Ebre en un
escenari climàtic advers
Estratègia 4: Aprofitar la biomassa com a font d’energia
Acció 4.1. Impuls a la demanda de biomassa mitjançant l’activació del consum en
equipaments públics.
Acció 4.2. Impuls a la demanda biomassa en la ramaderia intensiva
Acció 4.3. Creació d’un clúster territorial de biomassa
Estratègia 5: Recuperar i gestionar els espais agroforestals
Acció 5.1. Elaboració de la cartografia dels espais agraris periforestals i
agroforestals abandonats
Acció 5.2. Elaboració i implementació d’un pla de gestió de treballs forestals i
agraris lligats al manteniment dels espais agroforestals
Acció 5.3. Creació d’un Banc de Terres periforestals o agroforestals abandonades
Estratègia 6: Potenciar accions de gestió forestal que millorin l’estructura i qualitat de les
masses forestals i permetin una millor adaptació als riscos associats al canvi climàtic
Acció 6.1. Revisió i redacció dels plans d’ordenació forestal públics i privats amb
incorporació de criteris climàtics
Acció 6.2. Gestió activa dels espais amb elevada densitat de combustible
Acció 6.3. Desenvolupament del Projecte Ramats x Paisatge
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Estratègies i accions en l’àmbit de la pesca i aqüicultura

Estratègia 7: Implementar mesures d’adaptació climàtica en l’àmbit de l’aqüicultura
Acció 7.1. Diversificació d’espècies de cultiu en aqüicultura de mol·luscs
Acció 7.2. Adaptació de les estructures dels musclos per fer granges d’orades
Acció 7.3. Cultiu off-shore de musclo en els períodes d´elevades temperatures
Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament
gestionada que abasteixi als productors del Delta
Acció 7.5. Cultiu d’algues en les zones litorals, com activitat econòmica
complementària
Estratègia 8: Millorar la qualitat de l’aigua de les badies:
Acció 8.1. Aportació d’aigua dolça mitjançant by-pass dels canals als desaigües
Acció 8.2. Establiment de nous criteris de desembassament en funció de la
qualitat de les badies
Estratègia 9: Diversificar i promoure espècies de peixos poc conegudes:
Acció 9.1. Promoció del consum d’espècies de peixos amb valor culinari poc
reconegut

Estratègies i accions e l’àmbit turístic

Estratègia 10: Crear un model de turisme adaptat als nous escenaris climàtics.
Acció 10.1. Implementació d’un pla de desestacionalització de l’oferta turística.
Acció 10.2. Potenciació de la marca Terres de l’Ebre com a destinació turística
sostenible (Green Destination).
Acció 10.3. Creació del clúster ecoturístic i de productes turístics complexos.
Estratègia 11: Definir un nou sistema de planejament de l’activitat turística adaptada
al canvi climàtic
Acció 11.1. Actualització de la planificació turística amb la incorporació de
criteris de vulnerabilitat i adaptabilitat climàtica.
Acció 11.2. Revisió amb criteris d’adaptació climàtica dels criteris dels
equipaments i serveis a les platges i de la seva integració dins els sistemes de
qualitat.
Acció 11.3. Implementació de programes d’ambientalització del sector turístic
encaminats a l’adaptació climàtica
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Estratègies i accions transversals

Estratègia 12: Incrementar els nivells de vigilància, control i tractament de les espècies
invasores i/o molestes
Acció 12.1. Increment de la vigilància i control d’espècies invasores.
Acció 12.2. Potenciació i actualització dels programes de control de mosquit i
mosca negra a les Terres de l’Ebre.
Estratègia 13: Minimitzar els riscos del canvi climàtic sobre la salut de les persones
Acció 13.1. Continuació dels sistemes de vigilància i control d’aigua de consum
humà.
Acció 13.2. Millora i extensió del sistema d’avisos i alertes per episodis
meteorològics amb potencials efectes en la salut.
Acció 13.3. Creació d’una base de dades amb series temporals sobre riscos
climàtics i salut humana
Estratègia 14: Establir els instruments de governança adients per fer front als riscos
associats al canvi climàtic
Acció 14.1. Determinació d’una institució encarregada de fer el seguiment de
l'Estratègia i Pla d’Acció.
Acció 14.2. Constitució de Grups de Treball Interadministratius i Multisectorials
de l’aigua.
Acció 14.3. Recuperació de les accions pendents del PIPDE (pla integral de
protecció del Delta de l’Ebre) i implementació de les mesures del projecte pilot
de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre
(Admiclim)
Estratègia 15: Impulsar mesures per a la millora de la biodiversitat i el paisatge en el
context del canvi climàtic
Acció 15.1. Cartografia i inventari d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies i
ecosistemes vulnerables al canvi climàtic.
Acció 15.2. Implementació d’un pla de custòdia adaptativa d’hàbitats sensibles
al canvi climàtic.

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

35

4.1.- Estratègies i accions en l’àmbit agroforestal
Es considera que la vulnerabilitat global del sector agroforestal de les Terres de l’Ebre
és alta, tot i que amb diferències entre el subsector agroramader que presenta
vulnerabilitats més elevades que el subsector forestal.
La vulnerabilitat del subsector agrícola és molt alta pel que fa a l’afectació del canvi
climàtic sobre els conreus de secà, a la reducció de la disponibilitat d’aigua per als
conreus de regadiu o per a la implementació de nous regadius de suport. L’elevada
vulnerabilitat dels conreus de secà esta relacionada amb la disminució i distribució
irregular de les precipitacions juntament l’increment de l’evapotranspiració. En el cas
dels conreus al Delta, els efectes del canvi climàtic són a causa del retrocés de la
superfície deltaica per efecte de l’increment del nivell del mar i per la pròpia
subsidència del Delta agreujada per la manca d’aportació de sediments.
Pel que fa a la ramaderia intensiva els nivells de vulnerabilitat són molt elevats ja que
es detecta un increment de la mortalitat, avortaments i estrès per increment de les
temperatures, qüestió que implica una major inversió i despesa en sistemes de
refrigeració i de necessitats hídriques. En el cas del subsector de la ramaderia
extensiva, tot i no ser actualment una activitat excessivament important al territori i
no haver-hi abundància de zones de pastures com a tals, presenta unes
vulnerabilitats menors, tot i que l’alteració de les precipitacions a les que estan
lligades les pastures serà un dels impactes del canvi climàtic que haurà d’afrontar.
També el subsector forestal té unes vulnerabilitats menors que l’agrícola, sobretot
pel fet que l’activitat és actualment molt poc important a les Terres de l’Ebre. Els
principals riscos climàtics als que ha de fer front son l’increment del risc d’incendi
forestal i la pèrdua de biodiversitat especialment d’aquelles espècies més sensibles a
l’increment de les temperatures i la reducció i distribució irregular de la precipitació,
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com les pinedes de pi roig o de pinassa, les fagedes, els alzinars, o la vegetació de
ribera.
Davant d’aquest situació els actors del sector agroforestal consideren que cal
emprendre, doncs, un seguit d’estratègies i accions que posin èmfasi en la
implementació de tècniques d’agricultura de precisió, la introducció de nous conreus
amb varietats i/o espècies adequades a la nova situació i preferentment autòctones,
el reforç en l’experimentació amb la sembra en sec i recuperació i potenciació de
pràctiques agroculturals del conreu de l’arròs. En l’àmbit pròpiament forestal es posa
l’accent en l’aprofitament de la biomassa com a font d’energia, la recuperació i gestió
d’espais agroforestals, i la potenciació d’accions de gestió forestal que millorin
l’estructura i qualitat de les masses forestals.

Estratègia 1: Implementar tècniques d’agricultura de precisió en el context d’una
gestió integrada dels regadius a nivell territorial
En el context dels efectes del canvi climàtic sobre el sector agrícola es fa
imprescindible avançar cap a la implementació de tècniques d’agricultura de precisió.
Aquestes tècniques tenen com a objectiu optimitzar la gestió d’una explotació
agrícola des del punt de vista agronòmic, mediambiental, i econòmic, i es basen en
l’observació, la mesura i l’actuació enfront la variabilitat a la que estan sotmesos el
conreus. Son tècniques que requereixen de la utilització de noves tecnologies i de
sistemes d’informació, tant geogràfica com de navegació aèria, que permeten
conèixer, entendre, valorar o estimar, amb molta fiabilitat i precisió el que passa, en
el moment de prendre una determinada decisió a una escala molt local.
Una part important d’aquest concepte d’agricultura de precisió és la gestió integrada
dels recursos hídrics destinats a conreus de regadiu, especialment en un context
d’escassetat futura d’aquests recursos motivada pels efectes del canvi climàtic.
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En el context de les Terres de l’Ebre és convenient avançar cap a un conjunt de
pràctiques agrícoles on es posi especial èmfasi en l’optimització dels recursos hídrics,
sobre tot tenint en compte que si es despleguen el conjunt de regadius previstos (en
execució el Xerta-Sénia i en planificació diversos al nord de la Ribera d’Ebre o el de
Aldea-Camarles-Ampolla), la superfície dels conreus de regadius pot superar a la
superfície de conreus de secà. En efecte, segons dades del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2017) la superfície de conreus de
regadiu representen 45.698 hectàrees (18.934 ha. al Montsià, 16.534 ha. al Baix Ebre,
7.867 ha. a la Ribera d’Ebre, i 2.363 ha. a la Terra Alta) front les 83.768 hectàrees de
conreus de secà, però si es despleguen els projectes de regadiu sobre un potencial
irrigable de 61.950,9 hectàrees més, el regadiu superaria al secà. En aquest escenari,
una agricultura altament depenent del regadiu és veu obligada a emprendre mesures
de precisió en la gestió dels recursos hídrics si no vol veure’s afectada encara més
pels efectes del canvi climàtic.
Per això, en el marc d’aquesta estratègia es proposen una sèrie d’accions molt
concretes que es situarien dins l’àmbit de les tècniques d’agricultura de precisió, com
són l’establiment d’un mapa de regs i concessions o la creació de l’Observatori de la
sequera, dues eines que han de permetre dotar d’informació al sector agrícola per tal
que es puguin prendre les mesures més adequades en cada moment, anticipar-se així
als fenòmens adversos, i crear un sector més resistent davant els efectes del canvi
climàtic.
En aquesta estratègia principalment s’hi hauria d’implicar el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, les diverses comunitats de regants, així
com els sindicats agraris i els pagesos implicats. De desenvolupar-se el paquet
d’accions d’aquesta estratègia s’aconseguiria tenir una perspectiva actualitzada sobre
l’estat dels regadius i les previsions futures per així poder implementar millores per a
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l’optimització de l’aigua destinada al regadiu, especialment el de suport, així com un
sistema d’anticipació i adaptació per als períodes de sequera.
Acció1.1. Establiment un mapa de regs i concessions
Segons les dades del Pla de regadius de Catalunya 2008-2020 del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, actualment a les Terres de l’Ebre la
superfície irrigable és de 100.185 hectàrees del total del territori, de la
que se’n reguen 45.698 hectàrees de conreus que representen un
35,3% del total de la superfície conreada (que és d’un total de 129.466
hectàrees).
Mentre que a les comarques litorals els regs son intensius i destinats
sobretot a l’arròs i als cítrics, a l’interior es tracta més de regs de
suport per a la vinya, ametller i olivera, amb l’excepció de la cubeta de
Móra on es rega fruita dolça. Cal tenir en compte que en el cas dels
regadius intensius del litoral es diferencien entre els conreus d’arròs
on el regadiu ve determinat per les condicions edàfiques i de salinitat
del Delta de l’Ebre, i els conreus de cítrics que han estat una aposta
econòmica de substitució en regadiu d’altres conreus tradicionals de
les zones de secà.
Descripció

Com s’ha dit, a banda dels regadius existents, a les Terres de l’Ebre hi
ha diversos projectes de regadiu en diverses fases de planificació i
execució, i que de realitzar-se ampliarien la superfície de territori
irrigable en 61.950,9 hectàrees més.
En tot cas, cal tenir sempre molt present que l’aigua és un recurs
escàs i un bé comú i que, a més de les productives, compleix altres
funcions essencials. Així doncs, en un context d’escassetat hídrica
creixent per efectes del canvi climàtic es fa imprescindible regular
l’actual sistema de regadiu, i les previsions futures, per tal d’adaptarlo a aquest nou escenari. En aquest sentit resulta bàsica una
recopilació d’informació en forma de mapa de l’estat actual dels
regadius, tant els que estan en funcionament com els previstos o que
es troben en estat de desenvolupament. Per a cada regadiu caldrà
detallar la concessió, el tipus de regadiu, els conreus, el nombre de
regants actuals i potencials, i, especialment, el balanç de cada
concessió a partir d’una anàlisi cost-benefici.
Aquesta visió global sobre els sistema de regadius a les Terres de
l’Ebre, permetrà elaborar una proposta de reequilibri de dotacions
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amb criteris d’adaptació climàtica consensuada amb tots els actors
implicats. D’aquesta manera del balanç de les concessions en poden
sorgir propostes d’equilibri de dotacions amb criteris d’adaptació
climàtica o d’oportunitat per millorar l’eficiència de l’ús del vector
aigua, com per exemple aportar a les badies els cabals alliberats per
abandonament del conreu de l’arròs a la franja de 500m. del litoral
del Delta, disponibilitat d’aigua per campanyes de sedimentació,
foment dels regs de suport enfront els intensius, etc.
Localització

Conjunt de les àrees de regadiu actuals i futures.

Objectius

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Millorar la qualitat de l’aigua de les badies.

Beneficiaris

Dificultats

Conjunt del sector agroramader, aqüicultura de les badies, i
ecosistemes fluvials.
Superar inèrcies i dinàmiques d’alguns sectors implicats (la nova
cultura de l’aigua tracta aquest recurs com un bé escàs la gestió del
qual ha d’estar subordinada a la lògica del bé comú).
Manca de cultura de cooperació territorial i intersectorial.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

Comunitats de regants.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

MOLT ALTA (22,92) 13/40
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Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera
La variació de la precipitació anual a l'Observatori de l'Ebre durant el
període 1905-2015 mostra l'elevada irregularitat temporal d'aquesta
variable a la regió mediterrània, i des de finals dels anys 70 del segle
passat hi ha un predomini d'anomalies negatives. Igualment, les
previsions i projeccions futures preveuen pel període 2021-2050 en
relació a la mitjana del període 1971-2000 unes disminucions de la
precipitació d’entre el 5% i el 25% en funció del territori i de la
simulació. També és evident una tendència creixent en l’estacionalitat
i el regim de les precipitacions, així com l’increment de les
temperatures.
Això incrementarà l’estrès hídric dels conreus, el principal consumidor
de recurs hídrics, l’evapotranspiració i en definitiva incrementarà la
vulnerabilitat del sector i la continuïtat i viabilitat de moltes
explotacions, particularment les lligades al model d’explotació
familiar.

Descripció

En aquest context d’escassetat de precipitacions resulta bàsic
proposar mesures d’anticipació i adaptació als períodes de sequera, i
es per això que, aprofitant el bagatge i expertesa de l’Observatori de
l’Ebre, es proposa establir un òrgan permanent a les Terres de l’Ebre
per a la confecció d’indicadors de la sequera i que faci el corresponent
seguiment i avís d’aquest fenomen. Igualment, aquest òrgan
promourà i difondrà mesures per a l’adaptació i mitigació dels efectes
de la sequera, especialment en el camp del sector agroramader. Es
coordinarà, o fins i tot podria ser-ne el referent a les Terres de l’Ebre,
amb l’Observatori de la Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Es tracta que els agents del sector agrari tinguin un òrgan de
referència que els mantingui informats a temps real dels episodis de
sequera i de les mesures a implementar en cada cas, a partir de
l’establiment d’una estació per a l’ús eficient del vector aigua, tal i
com ja existeixen per altres vectors o aspectes.
L’Observatori de la sequera haurà de disposar d’informació sobre els
conreus existents, generar coneixement sobre les disponibilitats
d’aigua, i desenvolupar aplicacions basades en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC), crear una estació d’avisos
personalitzada, facilitar dades edàfiques a escala local així com dades
climàtiques en continu, la utilització de drons i noves tecnologies
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satel·litals, i crear un equip tècnic lligat l’Observatori de l’Ebre i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sigui com
sigui la seva implementació és podrà fer en forma d’aplicacions
específiques per a determinada escala local o per determinat tipus de
conreu.
Un dels principals reptes de l’Observatori serà la implicació dels
agents del sector agrícola, fet que serà més factible si els beneficis
d’aquest Observatori son visibles i tangibles per als agents a implicar.
Tanmateix, en un futur l’Observatori de la sequera podria ampliar el
sistema d’avisos a altres sectors i/o el conjunt de la ciutadania.
Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre

Objectius

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat

Beneficiaris

Conjunt del sector agroramader.
Manca de finançament de l’actuació.

Dificultats

Poc seguiment per part dels agents del sector agroramader dels avisos
i recomanacions de l’observatori.
Necessitat de crear un model de cogestió que faciliti la continuïtat i el
seguiment de l’actuació.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys)

Lideratge

Observatori de l’Ebre
Agència Catalana de l’Aigua
Conjunt del sector agroramader

Actors implicats

Sindicats agraris
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Departament de Territori i Sostenibilitat
COPATE

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Departament de Territori i Sostenibilitat
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European Drought Observatory / Observatori Europeu de la Sequera
(http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000)
Exemples

Priorització

Gestión inteligente de la sequía 2017 (Observatorio de la
Sostenibilidad
(http://www.observatoriosostenibilidad.com/2017/12/11/sequia-de2017/)
MOLT ALTA (26,22) 1/40

Estratègia 2: Introduir conreus amb noves varietats i/o espècies adequades a la nova
situació i recuperar varietats autòctones
Segons el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2016) i els informes del
Servei Meteorològic de Catalunya (2015) i IRTA+SMC (2017-2018), el canvi climàtic es
una realitat a Catalunya des de la dècada de 1980. En aquests sentit, per tal que el
sector agrícola s’adapti a les condicions climàtiques més desfavorables cal continuar
impulsant els assajos de noves varietats/espècies de conreus més resistents a les
característiques climàtiques de cada lloc. En aquest sentit, l’IRTA ha de continuar
tenint un paper destacat, liderant l’elaboració de proves, assajos i inventaris i
difonent i transferint els resultats al sector agrari.
Cal tenir present que les Terres de l’Ebre tenen un paper fonamental en el
manteniment dels conreus més tradicionals de secà, com per exemple en els conreus
d’olivera (45.481 hectàrees) que representen el 45% del total del conreu d’olivera de
Catalunya, o de la fruita seca, principalment ametller, (15.720 hectàrees) que
representen el 30% de tot Catalunya. També cal tenir en compte la importància del
sector del cítric a les Terres de l’Ebre (9.802 hectàrees), doncs representa el 94% de
tot Catalunya. És principalment en aquests conreus, però també en els de la vinya
(8.259 hectàrees i el 13,5% de Catalunya) i la fruita dolça (3.650 hectàrees i el 10% de
Catalunya) presents a l’interior de les Terres de l’Ebre, que caldrà prestar especial
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atenció a l’hora d’anar introduint noves varietats i de recuperar-ne varietats
autòctones menys exigents en recursos hídrics.
Altres aspectes que caldrà tenir en compte en les diferents accions són els relacionats
amb la fenologia per tal d’assegurar la pol·linització i quallat en els diferents conreus,
ja que amb el canvi de temperatures es podrien descompassar el cicles de flor
femenina i masculina, fet que possiblement comportarà la cerca de nous
pol·linitzadors per a les diferents varietats. En aquest sentit, caldrà estar atents a les
poblacions d’insectes i microorganismes, paràsits o simbiòtics, així com també la
recerca de varietats que siguin tolerants/resistents a les noves plagues i malalties.
Acció 2.1. Assaig de conreus amb varietats/espècies adaptades als nous condicionants
climàtics

Descripció

L’increment dels períodes de sequera juntament amb la tendència a la
implantació de conreus amb varietats més productives però també
amb majors exigències hídriques, fa necessari que es potenciïn els
conreus amb varietats o espècies que millor s’adaptin als nous
condicionants climàtics. Les variacions en factors climàtics
responsables de la fisiologia de l’arbre (floració, maduració,
acumulació d’hores fred/calor...) poden fer necessari buscar varietats
que s’adaptin millor a aquests canvis, si més no en algunes espècies
(ametller, cirerer...). Finalment, la previsió de l’aparició de noves
plagues i malalties, pot justificar la recerca de varietats
resistent/tolerants a les mateixes.
Es proposa intensificar els assajos i les proves pilot de conreus amb
varietats, tant femenines com pol·linitzadores, o espècies adaptades a
les noves condicions climàtiques, especialment per resistir condicions
de sequera i variacions tèrmiques que condicionen d’una manera molt
important la seva fenologia i metabolisme. S’ha de donar prioritat als
assajos amb varietats o espècies de cítrics, fruita dolça, fruits secs,
vinya, olivera, i garrofer. Caldrà també que es difonguin els principals
resultats de les proves pilot així com establir propostes
territorialitzades de noves varietats o espècies a plantar.
Addicionalment, els assajos no és limitaran al material biològic sinó
que també a testar i dissenyar noves pràctiques agroculturals que
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puguin aportar capacitat adaptativa als principals conreus de TE.
Localització

Objectius

Beneficiaris

Conjunt de la superfície agrària de les Terres de l’Ebre.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Anticipar-se a les condicions climàtiques més desfavorables,
especialment als episodis de sequera.
Conjunt del sector agrícola.
Manca de finançament.
Manca de superfícies de finques experimentals.

Dificultats

Manca de personal de suport i necessitat de crear equips
multidisciplinaris especialitzats en fisiologia, agronomia i climatologia.
Caldrà efectuar esforços addicionals en quan la transferència dels
resultats.

Horitzó temporal

Posada en marxa: curt termini (<2 anys) Resultats: Llarg termini (>5
anys).

Lideratge

IRTA

Actors implicats

Fonts de
finançament

Actors del sector: Cooperatives, DOP i Sindicats Agraris.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Projectes estatals (MINECO, CICYT, RETOS...).
Projectes europeus (H2020, PRIMA...).

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Exemples

Xarxa d'avaluació de noves varietats de cultius extensius a Catalunya
(http://www.irta.cat/ca/servei/xarxa-davaluacio-de-noves-varietatsde-cultius-extensius-a-catalunya/)
www.medacc-life.eu/ca
www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_tecnica_internet.pdf

Priorització

ALTA (19,39) 26/40
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Acció 2.2. Recuperació de conreus i varietats locals adaptades a les condicions de sequera.
En la línia de millorar la productivitat de les explotacions agrícoles els
darrers decennis s’han substituït varietats i espècies de conreus
autòctones i tradicionals per altres que no són pròpies d’aquest
context geogràfic. Això ha estat possible principalment a la
disponibilitat d’aigua per a reg, ja sigui intensiu o de suport. A banda
de la pèrdua de patrimoni agroecològic que significa aquesta
substitució de conreus, també situa el sector agrícola en una situació
de major vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic. En aquest
sentit és possible que les varietats locals estiguin més adaptades a
l’actual escenari climàtic no tant per la similitud de climes sinó com a
conseqüència que van evolucionar i van estar seleccionades en un
context amb dèficits de reg i d’altres infraestructures.

Descripció

Per tal de millorar l’adaptabilitat dels conreus als més que previsibles i
recurrents períodes de sequera, es proposa la realització d’una
investigació amb assaigs de camp de varietats i espècies de conreus
autòctones de les Terres de l’Ebre, i determinar-ne quines presenten
millors aptituds per adaptar-se als nous condicionants climàtics,
especialment la sequera, i tenint en compte les diverses edats de la
planta. També caldrà desenvolupar sistemes de tests ràpids de la
resistència de cada varietat a la sequera per tal de permetre escollir
per al camp les varietats més interessants. En paral·lel caldrà
continuar amb la prospecció de varietats autòctones no incloses en els
bancs de conservació actuals.
També en aquesta acció caldrà avaluar, des del punt de vista
d’adaptació climàtica, pràctiques agroculturals locals i tradicionals que
han deixat d’usar-se i que actualment pot tenir interès la seva
recuperació.
Caldrà que els resultats es difonguin adequadament i que s’estableixin
propostes territorialitzades de noves plantacions.

Localització

Objectius

Beneficiaris

Conjunt dels conreus de les Terres de l’Ebre
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat
Anticipar-se a les condicions climàtiques més desfavorables,
especialment als episodis de sequera.
Conjunt del sector agroramader
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Manca de finançament.
Dificultats

Abandonament de conreus local i pèrdua de memòria viva.
Material vegetal dispers per tot el territori i sovint poc documentat.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys)

Lideratge

IRTA
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

Actors del sector: Cooperatives, DOP i Sindicats Agraris.
Associacions i Centres d’estudis locals i comarcals.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Sector agrícola.

Catàleg de varietats locals de Catalunya (DARPA)
(www.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_
cultivada/dar_cataleg_de_varietats_locals/)
Exemples

Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya (IRTA)
Associació de varietats locals(www.varietatslocals.org/)
www.medacc-life.eu/ca
www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_tecnica_internet.pdf

Priorització

ALTA (17,55) 34/40

Estratègia 3: Reforçar l’experimentació amb la sembra en sec i recuperar i potenciar
pràctiques agroculturals del conreu de l’arròs
Per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic sobre el conjunt del Delta, els conreus
d’arròs i alhora disminuir les molèsties causades per espècies invasores com el cargol
poma, cal emprendre un conjunt d’accions que coordinadament han de contribuir a
millorar l’adaptabilitat climàtica del conreu. En aquest sentit, caldrà continuar
impulsant accions com l’experimentació de la sembra en sec, l’assaig de noves

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

47

pràctiques agroculturals en el conreu de l’arròs, així com establir eines que ajudin el
sector agrícola del Delta a millorar la seva adaptació als nous escenaris climàtics.
Aquesta estratègia està directament relacionada amb el document Accions per al
Clima al Delta de l'Ebre (ACDE) del projecte EBRO ADMICLIM. Projecte pilot de
mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre (LIFE13
ENV/ES/001182) elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2017), en concret
amb la Mesura D.1 (Optimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el
segrest de carboni i de nutrients en els arrossars del Delta, millorar les condicions de
conreu i augmentar el valor afegit del producte), i de manera més específica amb les
accions 4 (Anàlisi de la viabilitat i les condicions de conreu per a l’aplicació de la
sembra en sec de l’arròs) i 5 (Desenvolupament de varietats d’arròs més tolerants a
la salinitat). Caldrà, doncs, establir sinèrgies entre ambdós documents per tal d’evitar
duplicitats o disparitat de criteris en la implementació del conjunt de mesures
proposades.
Acció 3.1. Continuar l’experimentació de la sembra en sec de l’arròs

Descripció

Des de l’arribada del cargol poma al Delta de l’Ebre l’IRTA d’Amposta
va proposar la sembra en sec de l’arròs com a línia de treball per tal
de disminuir els efectes de la plaga. Tot i que inicialment aquesta
mesura generava escepticisme en el sector, els bons resultats dels
primers que ho van posar en pràctica, ha fet que el nombre
d’hectàrees plantades en sec vagi augmentant amb els anys i ara el
sector ho vegi com un mètode de cultiu possible i que permet
gestionar agronòmicament aquesta plaga. Des del Departament
d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació a través de l’IRTA es
continua investigant i apostant per aquesta línia de treball.
Com s’ha dit, fins al moment els resultats estan sent positius tant pel
que fa a la minimització dels efectes del cargol poma, però també dels
quironòmids i de les aus, així com en la disminució del consum
d’aigua. Tanmateix, però, amb aquest sistema de sembra es detecta
que la salinitat té un impacte major en el cultiu.
En

general,

doncs,

es

considera

positiu
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l’experimentació per tal de conèixer la viabilitat d’una generalització
d’aquesta tècnica de conreu de l’arròs al màxim de superfície
possible, i que aquesta pràctica esdevingui positiva tant des del punt
de vista del productor com de la biodiversitat del Delta de l’Ebre.
En aquest sentit, caldrà unificar esforços entre tots els actors que
treballen en aquests assajos, així com recolzar i impulsar aquesta
experimentació entre tots els arrossaires interessats. Els resultats
exitosos s’han d’anar difonent de forma adequada entre el conjunt del
sector arrossaire.
Localització

Delta de l’Ebre
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.

Objectius

Anticipar-se a les condicions climàtiques més desfavorables,
especialment als episodis de sequera.
Millorar la qualitat de l’aigua de les badies.
Control de les espècies invasores i/o molestes.

Beneficiaris

Sector arrossaire del Delta de l’Ebre. Ecosistemes deltaics. Aqüicultura
de les badies.

Dificultats

Salinitat als conreus d’arròs. Afectació a la fauna associada a les zones
humides que generen els arrossars.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys)

Lideratge
Actors implicats

Empreses arrossaires.
IRTA.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Conjunt del sector arrossaire.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Exemples

Conreu de l’arròs en sec a Itàlia

Priorització

ALTA (18,87) 29/40

Sector arrossaire.
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Acció 3.2. Identificació i assaig de bones pràctiques agroculturals en el conreu de l’arròs
amb menor demanda hídrica i/o major resistència a la salinitat

Descripció

La tendència a optimitzar la productivitat del conreu de l’arròs ha
empès el sector arrossaire a anar implementant tècniques més
modernes i varietats de conreu que han anat apartant els sabers
agroculturals i les varietats d’arròs més tradicionals. A més de la
pèrdua de valors culturals que això significa aquestes noves
pràctiques també provoquen major vulnerabilitat del conreu de
l’arròs front els efectes del canvi climàtic. La manca de sediments al
riu per la retenció que es fa a les preses juntament amb la pèrdua de
pràctiques de sedimentació estan contribuint a la subsidència del
Delta de l’Ebre. Aquesta subsidència encara es veu més agreujada per
l’increment del nivell del mar. Tot plegat fa que el nivell de salinitat
del Delta sigui cada cop més elevat, dificultant un conreu òptim de
l’arròs.
En la línia de millorar l’adaptabilitat dels conreus d’arròs a aquesta
situació, es proposa anar recuperant i implementant bones pràctiques
agroculturals en el conreu de l’arròs, com les campanyes de
sedimentació o “colmateig” que històricament feien els arrossaires,
que permetin gestionar millor l’aigua i disminueixin la salinitat.
Altres pràctiques a aplicar serien la continuació dels treballs de l’IRTA
Amposta, com “l’eixugada” que permetria reduir el consum d’aigua
alhora que disminuiria les emissions de metà, els testos de tolerància
a la salinitat de les diferents varietats d’arròs, i l’estudi de diversos
sistemes de gestió de l’aigua que permetin rentar el sòl abans de la
sembra.

Localització

Delta de l’Ebre
Evitar les afectacions sobre conreus i altres activitats degudes als
canvis morfològics del Delta de l’Ebre

Objectius

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat
Control de les espècies invasores i/o molestes

Beneficiaris

Sector arrossaire. Conjunt dels ecosistemes deltaics. Aqüicultura de
les badies. Sector turístic.
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Dificultats

Menor rendibilitats dels conreus que facin poc atractiva la seva
generalització. Manca de motivació del sector arrossaire.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys)

Lideratge

IRTA i arrossaires

Actors implicats

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sindicats agraris

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Exemples

Molí de Rafelet (www.moliderafelet.com)

Priorització

ALTA (19,32) 27/40

Sector arrossaire

Acció 3.3. Definició d’un model agronòmic integral per al Delta de l’Ebre en un escenari
climàtic advers

Descripció

Segons el TICCC (Tercer Informe del Canvi Climàtica a Catalunya), en el
pitjor escenari les projeccions indiquen increments del nivell del mar
de 26 cm a 59 cm cap a final del segle XXI, cosa que significaria
pujades anuals entre els 2,5 i els 5,6 mm/any. En el cas del Delta de
l’Ebre, l’increment continuat del nivell del mar pot desembocar en un
impacte catastròfic derivat del canvi climàtic. En l’escenari previst
d’un metre de pujada relativa del nivell del mar, quedaria
pràcticament la totalitat del delta inundat, contemplant també la
problemàtica de la subsidència que, sumada, accelera el procés
d’inundació o regressió.
En un primer estadi que ja s’està començant a notar, aquesta
problemàtica està fent recular el conreus d’arròs més propers a la
línia de costa pels problemes de salinitat.
Per tal de millorar l’adaptabilitat dels conreus a aquesta situació es
proposa definir un model agronòmic integral per al Delta de l’Ebre
que tingui com a punt de partida l’elaboració d’un mapa del Delta de
l’Ebre que el zonifiqui en funció de l’aptitud edàfica i topogràfica per
als diferents conreus tenint en compte els escenaris d’estrès climàtic.
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De fet, la definició d’un model agronòmic per al Delta de l’Ebre ja
estava contemplat en el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre
(PIPDE), tot i que no s’ha desenvolupat.
El mapa hauria de partir d’una primera zonificació poc afinada que
proposés almenys tres tipus de sòl lliures: espais naturals, conreus
d’arròs, i conreus d’horta. A partir d’una anàlisi més detallada també
es podrien proposar zones de conreus a renaturalitzar, espais tampó o
de protecció litoral, i àrees per a l’establiment de potencials conreus
alternatius (resistents a la salinitat, energètics, etc., tenint en compte
sempre la seva sostenibilitat ambiental i paisatgística).
Els resultats d’aquest mapa caldrà difondre’ls entre els agricultors del
Delta i entre les administracions responsables, així com emprendre
mesures que acompanyin aquest procés de redistribució geogràfica
dels conreus i dels usos del sòl.
Igualment, la definició del model agronòmic també hauria de
contemplar aspectes com la generalització de l’agricultura ecològica
de l’arròs i l’horta, la millora de la comercialització de l’arròs, la
potenciació de la investigació i l’experimentació, l’aprofitament de les
restes vegetals ja sigui com a recurs energètic o altres usos, la millora
de les infraestructures de regadiu, així com una millora en la
transferència de coneixement i l’assessorament als agricultors.
Localització

Delta de l’Ebre.

Objectius

Evitar les afectacions sobre conreus i altres activitats degudes als
canvis morfològics del Delta de l’Ebre.

Beneficiaris

Sector agrícola del Delta de l’Ebre.

Dificultats

Necessitat d’una cultura basada en la prospectiva i la cooperació
intersectorial.
Manca de lideratge i finançament.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys)

Lideratge

Departament d’Agricultura.
Sector arrossaire.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Universitats i Centres de Recerca.
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Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

MOLT ALTA (22,24) 14/40

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Estratègia 4: Aprofitar la biomassa com a font d’energia
Actualment les masses forestals de les Terres de l’Ebre estan infragestionades. Del
total de 169.813 hectàrees de massa forestal de les Terres de l’Ebre, el 32 %
d’aquesta superfície correspon a forest de titularitat pública i el 68 % a forest de
titularitat privada. Pel que fa la seu grau de planificació, l’any 2015 prop del 90 % de
les forest públiques estaven o havien estat ordenades; en canvi, només un 7 % de les
forest privades disposaven d’un instrument d’ordenació. Tot plegat suposava al 2015
que poc més del 30 % de la superfície forestal de Terres de l’Ebre estava planificat.
En el conjunt d’aprofitaments forestals pràcticament no hi ha explotació de la
biomassa per a fins energètics, tot i que aquesta presenta un potencial elevat que si
es generalitzés permetria reduir el risc d’incendi forestal, es contribuiria a la millora
de la gestió forestal i a la mitigació del canvi climàtic per la generació de calor a partir
d’una font renovable. També és un aprofitament que permetria donar viabilitat
econòmica a l’activitat forestal, generaria ocupació en el sector primari, i
possibilitaria la gestió d’una part molt significativa del territori altament vulnerable
davant l’increment dels riscos associats al canvi climàtic.
L’obtenció de biomassa forestal tan pot ser competència d’una activitat econòmica
centrada únicament en aquest objectiu com pot ser una conseqüència derivada de
treballs silvícoles orientats a millorar els hàbitats o a disminuir el risc dels incendis
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forestals. Dependrà de les zones i de les diferents formacions vegetals. En tot cas,
sigui com sigui, la biomassa pot generar recursos econòmics per consolidar un sector
forestal a Terres de l’Ebre que generi ocupació i, sobre tot, activi una gestió forestal
proactiva orientada a la conservació i millora dels hàbitats.
Per al desenvolupament d’aquest aprofitament energètic de la biomassa s’ha de
comptar amb el paper tractor que haurien de tenir les administracions públiques amb
la instal·lació d’equips de biomassa en els equipaments públics, i igualment liderar un
clúster de biomassa a les Terres de l’Ebre. Sense incrementar sensiblement la
demanada de biomassa de proximitat, substituint progressivament els combustibles
convencionals, difícilment es podrà construir un sector forestal econòmicament
viable i socialment important.
En sectors com el de la ramaderia intensiva, que son grans consumidors d’energia,
també s’hauria d’impulsar la demanda. L’objectiu d’aquesta estratègia és estimular
inicialment la demanda per fer rendible l’aparició de diverses iniciatives
d’aprofitament de la biomassa arreu del territori. A mig termini el desitjable seria que
aquesta demanda fos més generalitzada entre la població i proliferés l’aprofitament
sostenible de la biomassa.

Acció 4.1. Impuls a la demanda de biomassa de proximitat mitjançant l’activació del consum
en equipaments públics.

Descripció

Actualment la majoria d’equipaments públics de les Terres de l’Ebre,
ja siguin de la Generalitat de Catalunya, dels Consells Comarcals o dels
Ajuntaments, tenen sistemes de calefacció basats o bé amb recursos
energètics fòssils, com el gas natural o el gasoil, o bé amb electricitat
que majoritàriament es genera amb centrals tèrmiques i nuclears. Es
desaprofita així un recurs renovable i autòcton com la biomassa, a
banda de contribuir, ni que sigui per poc, a l’escalfament global i de
retruc a incrementar els efectes del canvi climàtic.
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Des d’aquesta perspectiva es proposa aquesta acció encaminada a fer
de les administracions públiques un exemple d’aprofitament dels
recursos naturals autòctons, amb la finalitat que generin suficient
demanda inicial per estimular l’aparició d’iniciatives d’aprofitament
de la biomassa.
Tot i que actualment, ja hi ha algunes iniciatives que majoritàriament
formen part del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació
de Tarragona" on es construeixen xarxes de calor alimentades per
biomassa en equipaments municipals a 6 municipis de les Terres de
l’Ebre (Gandesa, La Fatarella, Rasquera, Tivissa, La Sénia, Horta de
Sant Joan), cal que s’intensifiqui aquesta pràctica emprenent i
materialitzant nous projectes demostratius que contribueixin a
generalitzar la instal·lació de sistemes de biomassa en els
equipaments públics a través de calderes i microxarxes de calor.
A partir de la constitució de xarxes de calor públiques serà més fàcil
estimular més demanda que es vulgui connectar a aquestes xarxes,
fet que farà consolidar i incrementar l’oferta, generant així un cercle
virtuós en l’aprofitament energètic de la biomassa per al conjunt de
les Terres de l’Ebre.
En una fase prèvia de l’acció caldria elaborar un inventari
d’equipaments susceptibles d’instal·lació de calderes a nivell
municipal, i fer una estimació de les necessitats tècniques i
energètiques per a cadascun d’ells.
Un exemple interessant és el desplegat per la Diputació de Barcelona
que disposa de línies suport als Ajuntaments en el foment de l'ús de la
biomassa en equipaments municipals per tal que sigui possible tancar
el cicle natural de producció (treballs forestals de prevenció
d'incendis) i consum de combustible a escala local. En concret, des de
la Diputació de Barcelona es dóna suport tècnic i econòmic per a
redacció de projectes executius d'instal·lacions de biomassa i per a
treballs de restauració de terrenys forestals i planificació i gestió
associades a la prevenció d'incendis forestals. Igualment, des de
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i des de
l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat es realitzen estudis de
viabilitat i redacció de projectes executius d'instal·lacions de biomassa
en equipaments municipals. En aquest sentit, s’han desplegat un total
de 162 instal·lacions amb una potencia instal·lada de 39.004KW i un
consum anual de biomassa forestal de 15.324 tones.
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Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.
Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal

Objectius

Evitar la pèrdua de biodiversitat
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística

Beneficiaris

Inicialment els productors de biomassa i les administracions públiques
que instal·lin aquest sistema energètic.
Manca de línies d’ajut i de finançament.

Dificultats

Manca de concertació del sector forestal.
Desconeixement i manca de formació en matèria de combustibles de
proximitat.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys)

Lideratge

Conjunt de les administracions públiques.
Diputació de Tarragona

Actors implicats

Institut Català de l’Energia
COPATE –Reserva de la Biosfera.

Fonts de
finançament

Diputació de Tarragona.
Ajuntaments.
Generalitat de Catalunya.

Pressupost

>500.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Exemples

Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”
(www.dipta.cat/ca/calor-de-proximitat)
Biomassa. Diputació de Barcelona (www.diba.cat/web/biomassa)

Priorització

MOLT ALTA (24,02) 6/40
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Acció 4.2. Impuls a la demanda biomassa en la ramaderia intensiva
Tot i que el conjunt d’explotacions ramaderes a les Terres de l’Ebre ha
experimentat un important descens els darrers decennis (de 5.928
explotacions l’any 1982 a 936 explotacions l’any 2009, amb una
disminució del-86%), encara a dia d’avui és una activitat important,
especialment la ramaderia intensiva, ja que les explotacions existents
han incrementat el nombre de caps (de 134.267 caps de bestiar l’any
1982 a 205.217 caps el 2009, amb un increment del 52.84 %).
És una activitat que concentra bona part de la producció en aviram
(100.299 caps que representen el 16% de tot Catalunya) i porcí
(95.829 caps que representen el 5,6% de tot Catalunya), dues espècies
que son més vulnerables davant l’increment de les temperatures
provocades pel canvi climàtic, fet que, per reduir l’estrès tèrmic dels
animals, implicarà majors consums energètics per a refrigeració.

Descripció

Aquests dos tipus d’explotacions (porcí i aviram) es concentren
sobretot a es comarques litorals de les Terres de l’Ebre. Amb dades
del Cens Agrari de 2009, el Baix Ebre té 26.323 caps de porc i 57.089
d’aviram (sent la tercera comarca de Catalunya en caps d’aviram per
darrera de Les Garrigues i El Pla d’Urgell) i el Montsià té 38.262 porcs i
23.404 caps d’aviram, mentre a l’interior de les Terres de l’Ebre, la
Ribera d’Ebre concentra 18.821 caps de porc i 7.536 d’aviram, i la
Terra Alta 12.422 de porc i 12.270 d’aviram.
És per aquests motius que es proposa que la ramaderia intensiva
s’encamini a reduir els seus costos energètics a través de la
implantació de xarxes de calor basades en biomassa del territori. Per
això, primer caldrà realitzar un mapa de potencials usuaris d’aquests
sistemes per avaluar-ne la seva viabilitat. Així es podria aconseguir
minimitzar els costos energètics de la ramaderia intensiva, i contribuir
a la millora de la gestió forestal a través de l’aprofitament de la
biomassa amb fins energètics. A més, el fet que el sector porcí i el
d’aviram s’exploten majoritàriament amb sistema d’integració hauria
de facilitar un treball més organitzat al reduir el número d’actors per
acordar el conjunt de mesures necessàries.

Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre

Objectius

Anticipar-se a les condicions climàtiques més desfavorables,
especialment als episodis de sequera.
Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal
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Beneficiaris

Conjunt de les explotacions de ramaderia intensiva

Dificultats

Desconeixement i manca de formació en matèria de combustibles de
proximitat en sector de la ramaderia intensiva.

Horitzó temporal
Lideratge
Actors implicats

Mapa d’actors: curt termini (<2 anys)
Implantació sistemes biomassa: mig termini (2-5 anys)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
COPATE –Reserva de la Biosfera.
ICAEN.
Empreses integradores de ramaderia intensiva.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

>500.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

ALTA (19,60) 24/40

Sector ramaderia intensiva.

Acció 4.3. Creació d’un clúster territorial de biomassa

Descripció

Actualment a les Terres de l’Ebre ja hi ha algunes iniciatives per a la
implantació de la biomassa com a recurs energètic per a generar
calor, moltes d’elles vinculades al projecte "Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona" on s’estan realitzant proves
pilot consistents en la implementació de xarxes de calor alimentades
per biomassa en equipaments municipals a 6 municipis de les Terres
de l’Ebre (Gandesa, La Fatarella, Rasquera, Tivissa, La Sénia, Horta de
Sant Joan). A banda, d’aquestes iniciatives públiques també hi ha una
atomització territorial de petites iniciatives a escala domèstica o de
petita empresa.
De moment es tracta d’iniciatives modestes i aïllades que difícilment
es podran arribar a generalitzar entre la població, activitats
econòmiques i institucions públiques del territori. Igualment, també hi
ha algunes iniciatives de gestió forestal per a l’obtenció de biomassa
com a recurs energètic.
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La manca de coordinació i de coneixement mutu entre les diverses
iniciatives, tant de demanda com d’oferta, fa necessari impulsar la
creació d’un clúster territorial de la biomassa. Seria una manera
d’estimular la demanda i fer atractives les iniciatives de gestió forestal
per a l’obtenció de la biomassa. Aquest clúster ha de tenir la finalitat
d’aglutinar les diverses iniciatives, tant de demanda com d’oferta, i
esdevenir un espai per a compartir eines, processos, coneixements i
experiències.
La creació del clúster s’hauria de sustentar en una associació
d’iniciatives empresarials i actors forestals, en un inventari o base de
dades de serveis forestals, en un mapa d’infraestructures o equips de
tractament (assecament, estelladores, etc.). El clúster hauria d’estar
liderat i coordinat per alguna institució supramunicipal i
supracomarcal, com el COPATE i/o la Diputació de Tarragona, i on
participessin en un consell o assemblea general des de la Universitat
Rovira i Virgili i centres de recerca, fins les iniciatives empresarials i els
agents forestals, passant per institucions locals i comarcals. El clúster
hauria de comptar amb un equip de coordinació tècnica que fos
l’encarregat de la gestió i implementació en continu de les diferents
mesures plantejades en el marc del clúster. En relació a les fonts de
finançament es podria comptar amb línies d’ajut de la Diputació de
Tarragona, de la Generalitat de Catalunya i/o fons FEDER.
La finalitat última del clúster és la de crear suficients iniciatives per
potenciar l’oferta i la demanda de biomassa de proximitat que
cobreixin el conjunt del territori, assolint una gestió de la major part
de la superfície forestal, reduint el risc d’incendi forestal, creant llocs
de treball, generant mosaic paisatgístic, i creant millors condicions de
les masses davant els efectes del canvi climàtic.
Localització
Objectius
Beneficiaris

Dificultats

Conjunt de les Terres de l’Ebre
Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal
Evitar la pèrdua de biodiversitat
Directament: iniciatives concretes.
Indirectament: conjunt de la població.
Poca dimensió del sector i atomització i desestructuració dels seus
components.
Manca de lideratge per crear el clúster.
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Horitzó temporal
Lideratge

Mig termini (2-5 anys)
Diputació de Tarragona.
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

ICAEN.
Empreses de serveis forestals.

Fonts de
finançament

Administracions locals i empreses del sector.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; < 100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Exemples

Clúster de la Biomassa de Catalunya (www.clusterbiomassa.cat)

Priorització

MOLT ALTA (23,87) 10/40

Estratègia 5: Recuperar i gestionar els espais agroforestals
L’evolució dels conreus a les Terres de l’Ebre es clarament regressiva, passant de les
140.000 hectàrees a principis de la dècada de 1980 a poc més de 100.000 a finals de
la dècada de 2010, principalment per la crisi permanent del sector agrari,
l’envelliment dels pagesos i la manca de relleu generacional. En la recerca de majors
rendiments els pagesos han tendit a incrementar la dimensió de les explotacions (la
dimensió mitjana de les explotacions a les Terres de l’Ebre passa de les 5 hectàrees
l’any 1982 a les 8 hectàrees l’any 2009), a implantar conreus de regadiu (que ja
representen el 35,5% del total de conreus), i a concentrar-se en les terres de
topografia més planera. Així doncs, el procés d’abandonament de terres afecta
sobretot als conreus marginals de secà situats en indrets amb majors pendents.
Aquesta situació provoca la continuïtat de les masses forestals fent-les més
vulnerables a l’increment del risc d’incendis forestals, i generant pèrdua de
biodiversitat i de diversitat i valors del paisatge.
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És per això, que amb l’objectiu de reduir el risc d’incendis forestals i minimitzar-ne els
seus efectes, millorar la biodiversitat, i evitar la pèrdua de valors paisatgístics, caldrà
recuperar i/o crear i gestionar nous paisatges més adaptats al canvi climàtic i amb
interès social i econòmic per a les persones i agents del territori. Per això caldrà
emprendre mesures de planificació especialment en els espais agroforestals de
transició entre les grans masses forestals i les àrees de conreu, encaminades sobretot
a la creació de mosaics agroforestals, gestionant els conreus abandonats, marginals i
majoritàriament abancalats, ja sigui recuperant-los o bé gestionant el procés
d’aforestació. En definitiva, es pretén generar paisatges més resistents i adaptats
davant els riscos del canvi climàtic, disminuir els riscos de grans incendis forestals, tot
millorant intrínsecament la qualitat paisatgística, a la vegada que s’obren noves
oportunitats per al sector forestal.
En aquest sentit, es proposen un seguit d’accions que parteixi de l’elaboració de la
cartografia dels espais agraris periforestals i agroforestals abandonats, i que permeti
implementar un pla de gestió de treballs forestals lligats al manteniment dels espais
agraris oberts, així com la creació d’un banc de terres periforestals o agroforestals
abandonades.
Acció 5.1. Elaboració de la cartografia dels espais agraris periforestals i agroforestals
abandonats

Descripció

Bona part de la superfície forestal de les Terres de l’Ebre està inclosa
en el PEIN i en la Xarxa Natura 2000, figura que comprèn més de
114.000 hectàrees (un 35% del total de les Terres de l’Ebre). Amb
l’objectiu de preservar els valors ambientals i paisatgístics d’aquests
espais, alhora que es contribueixi a fer-los més resistents als efectes
del canvi climàtic, es proposa aquesta acció encaminada a millorar la
gestió dels seus espais perimetrals on justament és més accentuat el
procés d’abandonament de conreus.
Per tal d’optimitzar les intervencions en aquests espais agraris en
procés d’abandonament situats als límits dels espais inclosos en el
PEIN, resulta necessari elaborar una cartografia de finques agràries
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abandonades situades en aquests espais perimetrals.
Aquesta cartografia haurà d’identificar i prioritzar diferents Unitats de
Gestió en funció de la seva pròpia vulnerabilitat o d’acord amb el seu
paper per crear discontinuïtat forestal a escala local i territorial. La
zonificació en forma d’Unitats de Gestió ha de facilitar identificar,
prioritzar i gestionar aquests espais.
Aquesta acció és sobre la que s’assentaran les dues accions següents:
5.2. i 5.3.
Localització

Límits dels espais inclosos al PEIN.

Objectius

Generar paisatges agroforestals més adaptats als riscos del canvi
climàtic i que disminueixin el risc de grans incendis en els espais
inclosos al PEIN.

Beneficiaris

Conjunt del territori.
Manca de lideratge i d’una administració actuant concreta.

Dificultats

Extensió territorial i complexitat tècnica.
Manca d’iniciatives que desenvolupin el pla de gestió.
Manca de recursos pressupostaris.

Horitzó temporal
Lideratge

Curt termini (<2 anys)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació .
Consorcis i ens de gestió dels espais inclosos al PEIN.
Propietaris de terres.

Actors implicats

COPATE – Reserva de la Biosfera.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Entitats i organitzacions de defensa de la natura.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

50.000-200.000 €.

Ocupació potencial

<5 directes; < 100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

ALTA (20,02) 23/40
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Acció 5.2. Elaboració i implementació d’un pla de gestió de treballs forestals i agraris lligats
al manteniment dels espais agroforestals
Una part significativa dels espais forestals de les Terres de l’Ebre
tenen una pobra estructura i qualitat de les masses. Un 80% de la
superfície forestal està ocupada per matollars i pinedes de pi blanc

Pel que fa la seu grau de planificació, l’any 2015 prop del 90 %
de les forest públiques estaven o havien estat ordenades; en
canvi, només un 7 % de les forest privades disposaven d’un
instrument d’ordenació; això que només un 30 % de la
superfície forestal de Terres de l’Ebre estava planificat. Per tant
un percentatge petit de massa forestal de les Terres de l’Ebre està
gestionada i no sempre es correspon a espais que estratègicament
serien els més interessants pels efectes positius acumulatius.
Des d’aquesta perspectiva, i com a conseqüència dels resultats que es
plantegin en l’acció 5.1., resultarà necessària l’elaboració d’un pla de
gestió de treballs forestals lligats al manteniment dels espais
agroforestals d’acord amb les prioritats de la zonificació i les unitats
de gestió proposades per la cartografia esmentada.
Descripció

El pla de gestió haurà d’incidir en aspectes d’acompanyament del
procés d’aforestació de finques agrícoles perimetrals a les grans
masses forestals per tal de crear les condicions per a una millor
estructura del bosc resultant de la successió natural. També ha de
considerar el manteniment, recuperació i explotació d’antic conreus
actualment abandonats, i tot amb l’objectiu de crear mosaics
agroforestals de major qualitat i més resistents als efectes del canvi
climàtic especialment d’aquelles que es troben situades
perimetralment a grans masses forestals consolidades i/o que espais
que formen part del PEIN. En tots els casos són situacions que poden
generar ocupació. Es per això que, a més dels objectius generals,
aquesta acció també va encaminada a crear ocupació i incrementar la
cadena de valor de l’activitat forestal.
El subconjunt d’accions que es poden realitzar en el marc d’aquest pla
de gestió van des de les aclarides selectives (de les que se’n podrien
obtenir productes com la biomassa com a recurs energètic), fins les
cremes prescrites, passant pel foment de la ramaderia extensiva, o la
mateixa recuperació de conreus prestant especial atenció en la
plantació d’espècies autòctones més resistents al canvi climàtic.
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Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.
Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal.

Objectius

Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Beneficiaris

Conjunt del territori.
Escàs interès i motivació per tirar endavant les iniciatives.

Dificultats

Manca de lideratge i d’una administració actuant concreta.
Manca de recursos pressupostaris.

Horitzó temporal
Lideratge

Primeres accions: mig termini (2-5anys)
Acció generalitzada: llarg termini (>5 anys)
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Ens gestors d’EIN’s.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Propietaris de terres.
Entitats i organitzacions de defensa de la natura.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Sector forestal.
Diputació de Tarragona.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Exemples

Projecte AGROFORESTA (Grup de Natura Freixe-Flix)

Priorització

MITJANA (17,10) 37/40
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Acció 5.3. Creació d’un Banc de Terres periforestals o agroforestals abandonades.
Com a conseqüència de la cartografia i priorització dels espais
periforestals o agroforestals de l’acció 5.1. i per tal de poder
implementar amb major eficàcia el pla de gestió plantejat en l’acció
5.2, es considera necessària la creació d’un Banc de Terres
periforestals o agroforestals abandonades, que permeti l’actuació en
terrenys privats. Aquest Banc de Terres caldria que es sustentés en la
Custòdia del Territori i l’Economia Social amb acords amb entitats del
tercer sector ja consolidades o la creació de noves empreses,
preferentment de tipus cooperatiu, que tinguessin un paper actiu en
la gestió o com a usuàries del banc de terres.
Cal tenir en compte que aquestes terres poden ser una oportunitat de
treball social que amb ajudes, i complementant amb ingressos propis
de les activitats, poden ajudar a crear ocupació. Actualment a les
Terres de l’Ebre no hi ha cap iniciativa de banc de terres que abasti un
territori significatiu. Son poques les iniciatives en aquest sentit, com la
de l’Ajuntament d’Amposta.

Descripció

La finalitat del Banc de Terres seria la d’acostar als propietaris de
terres abandonades i que no tenen expectatives per recuperar-les, i el
conjunt d’iniciatives existents amb interès per gestionar-les però amb
dificultats per accedir a la terra. Així doncs, el banc de terres ha de
permetre actuar en terrenys privats i facilitar als actors privats a
emprendre accions concertades entre ells. Però també ha de ser un
instrument per a l’administració local per conèixer i seguir l’evolució
dels espais agraris més marginals i, si és el cas, la seva reversió en
titularitat pública. Per tot això, aquesta acció també presenta un fort
component socioeconòmic i potencial de crear ocupació.
Com s’ha dit, el marc en el que es podria desenvolupar el Banc de
Terres és en el de la Custòdia del Territori, que és un conjunt
d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i
usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els
recursos naturals, culturals i paisatgístics. La premissa de base és que
conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural no és una
responsabilitat que recau només en les administracions públiques,
com sovint es pensa, sinó que la ciutadania, la societat civil i les
empreses privades també poden i han de contribuir-hi. La Custòdia
del Territori es diferencia d’altres instruments i estratègies amb un
objectiu similar (com la protecció legal d’un espai natural o la
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classificació d’un terreny com a no urbanitzable), per la implicació
directa i activa de la societat civil, d’una banda, i d’aquelles persones
que són propietàries o usuàries de terrenys forestals, agrícoles o
urbans, de l’altra. A Catalunya des de l’any 2003 que està en
funcionament la Xarxa de Custòdia del Territori, una organització
sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones
que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del
territori al nostre país. Actualment a través d’aquesta xarxa hi ha 765
acords de custòdia que impliquen a 69 entitats i comprenen un total
de 40.072,14 hectàrees (l’1,25% de total de la superfície de
Catalunya). A les Terres de l’Ebre hi ha quatre entitats de custodia
(dos a la Ribera d’Ebre, una a la Terra Alta, i una al Baix Ebre) que a
través de 47 acords (19 a la Ribera d’Ebre, 11 a la Terra Alta, 9 al Baix
Ebre, i 8 al Montsià) gestionen un total de 3306,1 hectàrees (1001,51
al Baix Ebre, 827,44 a la Ribera d’Ebre, 743,05 a la Terra Alta, i 734,1 al
Montsià) que representen l’1% del total de la superfície de les Terres
de l’Ebre.
Localització

Límits dels espais inclosos al PEIN

Objectius

Generar paisatges agroforestals més adaptats als riscos del canvi
climàtic i que disminueixin el risc de grans incendis en els espais
inclosos al PEIN.

Beneficiaris

Directament: iniciatives que vulguin treballar la terra amb dificultats
per accedir-hi.
Indirectament: conjunt del territori.
Manca de lideratge i d’una administració actuant concreta.

Dificultats

Manca d’iniciatives que s’involucrin en la gestió.
Reticències dels propietaris de terra.

Horitzó temporal
Lideratge

Mig termini (de 2 a 5 anys)
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Ens gestors d’EIN’s.
Propietaris de terres.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Entitats de Custòdia i organitzacions de defensa de la natura.
Entitats del Tercer Sector i Economia Social.
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Fonts de
finançament

Generalitat de Catalunya.
Diputació de Tarragona.
Administracions locals.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; 100-500 indirectes.

Cost-benefici

Moderat

Exemples

Priorització

Banc de Terres d’Amposta
(www.amposta.cat/ca/registre/lajuntament-damposta-crea-bancterres)
Banc de Terres del Baix Camp (www.campviu.cat)
ALTA (21,05) 17/40

Estratègia 6: Potenciar accions de gestió forestal que millorin l’estructura i qualitat de
les masses forestals i permetin una millor adaptació als riscos associats al canvi
climàtic
A les Terres de l’Ebre les masses forestal ocupen un total de 169.813 hectàrees, que
representen un 51,4% del territori. D’aquestes, hi ha 78.734 hectàrees de masses
forestals arbrades que representen el 23,8% del total de l’àmbit territorial, i que
tenen un paper important en el manteniment de la biodiversitat i de la qualitat
paisatgística del territori, en la continuïtat d’un conjunt de processos ecològics
essencials a escala territorial, i en el subministrament d’un important conjunt de
serveis ecosistèmics.
Així doncs, cal tenir en compte que el potencial d’aquesta gran superfície forestal pot
constituir la base d’un sector forestal entès com una activitat econòmica, tot i que a
dia d’avui encara incipient, que pot crear ocupació i fixar població en l’entorn rural.
No obstant això, l’estructura d’aquest espai forestal arbrat presenta notables
diferències en funció de la seva ubicació. En alguns casos, són boscos que es
corresponen a la vegetació climàcica, que estan més o menys ben conservats i que
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coincideixen en bona part amb àrees incloses dins el PEIN, especialment dins del Parc
Natural dels Ports. En altres casos, es tracta de boscos secundaris en diferents fases
d’evolució apareguts sobre espais agraris marginals abandonats, i bàsicament
abancalats, o com a regeneració després d’incendis forestals.
En tots dos casos, però especialment en aquest últim, són masses forestals molt
vulnerables als nous escenaris climàtics que accentuen l’evapotranspiració, l’estrès
hídric i en darrera instància incrementa notablement el risc de gran incendi forestal
(GIF).
Per aquests motius, cal una gestió activa o proactiva d’aquesta gran superfície que
contrasta amb l’escassetat de recursos econòmics que es destinen. La gestió del 52 %
de la superfície de les Terres de l’Ebre no pot dependre únicament de subvencions, i
seria necessari desenvolupar un sector forestal que aportés valor afegit a aquesta
activitat generant recursos per al manteniment i millora de la superfície forestal de
forma coherent amb la conservació i millora de la biodiversitat i el paisatge.
Aqueta gestió forestal activa o proactiva ha de tenir en compte que a les Terres de
l’Ebre aquests espais forestals també esdevenen actius turístics molt importants,
especialment per al turisme rural i de natura. Per això, en l’actual escenari de canvi
climàtic, cal una aproximació holística i una gestió integral d’aquests espais
encaminada a la disminució dels riscos mitjançant la gestió del mosaic agroforestal, la
discontinuïtat de la massa forestal i la disminució del combustible al bosc.
Cal tenir en compte també l’existència d’una important superfície forestal pública
que pot permetre impulsar inicialment accions per dinamitzar la gestió forestal. De
les 169.813 hectàrees de massa forestal, 18.000 hectàrees son propietat de la
Generalitat de Catalunya i 33.700 hectàrees són propietat dels municipis. Aquestes
més de 50.000 hectàrees públiques haurien de permetre articular i potenciar un, ara
per ara, incipient sector forestal al territori.
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Acció 6.1. Revisió i redacció dels plans d’ordenació forestal públics i privats amb
incorporació de criteris climàtics
Les variables associades al canvi climàtic estan poc o gens integrades
dins els plans tècnics de gestió i ordenació forestal, tant si aquests
plans afecten a superfície de titularitat pública com privada.
Igualment, com s’ha dit, la superfície gestionada actualment és poc
significativa en el conjunt de les Terres de l’Ebre.
És per això que cal donar un impuls generalitzat a la revisió dels plans
d’ordenació forestal, tan públics com privats, per tal que incorporin
criteris de resiliència climàtica. Evidentment, caldrà que tots els plans
d’ordenació forestal que es redactin de nou incorporin també aquests
criteris.

Descripció

A nivell dels plans d’ordenació forestal en finques de titularitat pública
es podria crear una comissió que vetllés per la integració d’aquests
criteris climàtics. Aquesta comissió hauria d’estar integrada pels
municipis que disposin de masses forestals de titularitat pública, per
responsables del COPATE-Reserva de la Biosfera i per representants
dels Departaments de la Generalitat de Catalunya implicats.
Una altra funció que podria tenir aquesta comissió seria la d’insistir a
la Generalitat de Catalunya per a l’establiment d’una discriminació
positiva per a les Terres de l’Ebre degut a l’extrema fragilitat i
vulnerabilitat de les seves masses forestals, i pel fet de ser Reserva de
la Biosfera, i per a l’establiment d’un territori com a zona pilot
d’intervenció climàtica.
Una subacció que es podria impulsar des d’aquesta comissió seria la
d’impulsar Plans Forestals Municipals que facilitin la gestió integral de
les masses forestals dels municipis, amb la incorporació de criteris de
vulnerabilitat climàtica. Aquests tipus de plans municipals son encara
incipients, i a les Terres de l’Ebre només el municipi de La Fatarella
l’ha desenvolupat, tot i que no esta plenament implementat.
Un agent que podria contribuir a la dinamització del conjunt de l’acció
seria el Consorci de la Propietat Forestal, sobretot tenint en compte
que actualment és qui canalitza els diversos ajuts per a l’elaboració de
plans de gestió forestal.

Localització

Masses forestals de les Terres de l’Ebre.
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Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal.
Objectius

Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Beneficiaris
Dificultats

Directament: propietaris de terres forestals.
Indirectament: conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.
Escàs interès dels propietaris de terrenys forestals.
Manca d’interès i suport institucional per desenvolupar plans tècnics.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

COPATE (Reserva de la Biosfera).
Propietaris de terrenys forestals.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actors implicats

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Consorcis i ens de gestió d’espais naturals.
Entitats i organitzacions de defensa de la natura.
Consorci de la Propietat Forestal.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (20,92) 21/40

Acció 6.2. Gestió activa dels espais amb elevada densitat de combustible

Descripció

Segons el Mapa de perill bàsic d'incendi forestal de la Direcció General
de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
un 83,9% (142.552,1 hectàrees) de les masses forestals de les Terres
de l’Ebre presenten un risc Alt (64.919,4 ha.) o Molt Alt (77.632,7 ha.)
d’incendi forestal. El risc molt alt es concentra en els massissos
forestals del centre i nord de l’àmbit (Serres de Cardó-Boix, Serra de
Cavalls, Muntanyes de Tivissa, Serra de Llaberia, i fondos de l’Ebre al
nord de la Ribera d’Ebre), mentre que el risc alt es situa al Massís dels
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Ports, Serra de Pàndols, i Serra del Montsià).
De fet, les Terres de l’Ebre en el període comprès entre 1986 i 2015 ha
patit diversos incendis forestals (>50 hectàrees) que han afectat un
total de 28.764,4 hectàrees, i que sobretot han afectat a les Serres de
Cardó-Boix, Muntanyes de Tivissa, i fondos del nord de la Terra Alta i
la Ribera d’Ebre).
Aquest elevat risc d’incendi forestal en bona part de les masses
forestals de les Terres de l’Ebre es deu sobretot al fet que es tracta de
masses forestals poc evolucionades, principalment matollars i boscos
secundaris de pi blanc, en diferents estadis evolutius com a
conseqüència de l’abandonament agrari o per l’efecte dels grans
incendis forestals o per la recurrència d’incendis. Es tracta sobretot
d’espais amb regenerats forestals ocupats per una elevada densitat de
peus amb molt baixa productivitat i enorme competència pel recurs
aigua i pel recurs llum, que té com a conseqüència masses forestals
molt mal estructurades i molt vulnerables i, per tant, novament
exposades a la recurrència d’un gran incendi forestal dins d’un cercle
viciós que tendeix a la desertització de l’espai.
És per això que cal emprendre mesures actives que contribueixin a
trencar aquesta dinàmica i disminuir aquest risc d’incendi i, en
qualsevol cas, minimitzar els efectes i extensió dels incendis forestals
que es produeixin en el futur. Des d’aquesta perspectiva es proposa la
gestió activa dels espais forestals amb una elevada densitat de
combustible, a partir de diverses accions efectives com poden ser el
foc tècnic (cremes prescrites) o les estassades de matollars.
Aquesta acció principalment proposa la identificació i l’elaboració de
cartografia dels regenerats forestals i les zones d’alta densitat de
combustible, la zonificació per àrees d’actuació prioritària,
l’elaboració d’un pla de treballs forestals calendaritzat (reducció de
peus, etc.), la introducció del foc tècnic (cremes prescrites)en les
zones apropiades i la introducció de les pastures prescrites.
En aquest sentit, cal prestar atenció amb el potencial de gestió de les
masses forestals que presenta la utilització del foc tècnic, una mesura
que forma part de manera intrínseca de la cultura i la història de les
masses forestals de les Terres de l’Ebre, però que en els darrers
decennis ha estat una pràctica inexistent. Actualment és una tècnica
que es redueix a actuacions puntuals per part dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis forestals de la Generalitat de
Catalunya, i que comprèn una part ínfima del conjunt de les masses
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forestals. A través del programa de cremes prescrites de Bombers de
la Generalitat de Catalunya, des del 1998 s’han desenvolupat un
seguit de projectes i actuacions en diferents indrets de les Terres de
l’Ebre, amb un total de 57 cremes prescrites que sobretot s’han portat
a terme a les Muntanyes de Tivissa (37 actuacions) i a la zona de les
Colladetes al municipi de El Perelló (13 actuacions).
Aquestes actuacions han estat desenvolupades pel Grup de
Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) de Bombers de la
Generalitat de Catalunya, que ha anat adquirint una rica experiència
en la implementació d’aquesta tècnica. Una tècnica que té múltiples
efectes i beneficis en les masses forestals, des de la reducció de
biomassa i, per tant, del risc de grans incendis forestals, fins a la
generació i manteniment de paisatges més biodiversos, passant per la
creació de noves zones de pastura.
Igual que el foc forestal, les estassades de matollars és una pràctica
molt limitada a uns pocs indrets del conjunt del territori, i els
avantatges que presenta també són similars. Amb l’objectiu de
preservar aquelles masses forestals consolidades i ecològicament més
interessant la gestió activa de les masses forestals hauria de
comportar el desenvolupament d’aquesta tècnica a més indrets de les
masses forestals de les Terres de l’Ebre, especialment en els
perímetres de les grans masses forestals més desenvolupades
Podria resultar útil plantejar una discriminació positiva de les Terres
de l’Ebre en les convocatòries de la Generalitat de Catalunya i
intensificar l’acció de la Diputació de Tarragona en aquest àmbit.
Localització

Masses forestals de les Terres de l’Ebre, especialment en regenerats
forestals, espais afectats per incendis recurrents o grans incendis,
espais agraris abandonats i abancalats, etc.
Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal.

Objectius

Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Beneficiaris

Conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.

Dificultats

Rebuig social a la utilització del foc tècnic i de les estassades per a la
gestió de les masses forestals.
Manca d’interès i suport institucional.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

72

Lideratge

Serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de
Catalunya. GRAF. Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
COPATE-Reserva de la Biosfera.
Ajuntaments i Propietaris forestals.
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Actors implicats

Consorcis i ens de gestió d’espais naturals.
Pastors i pastores.
Entitats i organitzacions de defensa de la natura.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Fonts de
finançament

Departament d’Interior.

Pressupost

200.000-500.000€

Ocupació potencial

>20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (19,47) 25/40

Diputació de Tarragona.

Acció 6.3. Desenvolupament del Projecte Ramats x Paisatge

Descripció

La ramaderia extensiva que històricament havia estat molt important
arreu de les Terres de l’Ebre, ha perdut pes els darrers decennis i
només en destaquen els ramats de bous als Ports i els de cabra blanca
a Rasquera. La interacció entre la ramaderia i la gestió forestal ha
estat, i és, intrínseca, i l’aportació que aquesta activitat fa té múltiples
dimensions: disminució risc d’incendis, generador de biodiversitat,
generador de mosaics paisatgístics, etc.
Amb l’objectiu de potenciar la ramaderia extensiva perquè aporti tots
aquests valors, a més del potencial generador de llocs de treball que
representa, es proposa l’acció del projecte Ramats x Paisatge. Un
projecte que hauria de promoure el treball amb races autòctones com
la cabra blanca de Rasquera (o altres), basar-se amb els principis de la
producció ecològica, i centrar la seva activitat en les masses forestals
més vulnerables davant el risc d’incendi forestal. El projecte hauria de
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comptar amb la implicació tant del conjunt de pastors i pastores com
de l’ampli ventall d’actors vinculats a la gestió forestal: enginyers
forestals, tècnics agrònoms, personal dels ens de gestió dels espais
naturals, voluntaris d'agrupacions de defensa forestal, ecologistes,
activistes socials en defensa del territori, consumidores de productes
ecològics…).
La transformació que els ramats fan de la massa forestal es converteix
principalment en productes alimentaris com la carn i la llet que caldria
distribuir en circuïts curts i amb etiquetes que reconeguessin la tasca
desenvolupada pels ramats.
Aquesta acció pretén que aquets productes de la ramaderia (carn i
làctics) retornin directament al subsector turístic conformat per la
restauració i aquest participi activament de la presència dels ramats
finançant part de la seva activitat sota la modalitat de Custòdia del
Territori. Aquests ramats intervindrien activament en la disminució
del risc d’incendi i en la conservació del paisatge forestal que alhora
constitueix un recurs turístic.
Per tant és proposa crear un grup d’activitats de restauració per a
participar i finançar part d’un projecte de Custòdia Forestal mitjançant
la ramaderia prescrita on tindran com a retorn productes ramaders de
qualitat i de clara traçabilitat. Les activitats de restauració que podrien
participar de l’acció podrien ser inicialment les acreditades per la
Reserva de la Biosfera i les adherides a la Carta Europea del Turisme
Sostenible del Delta de l’Ebre.
Tanmateix els aspectes que caldria considerar per tirar endavant
l’acció són: l’elecció del tipus de bestiar, l’inventari de ramats i
raberes, la determinació de la capacitat de càrrega ramadera de les
masses forestals, seleccionar i prioritzar els espais forestals a pasturar,
establiment d’infraestructures ramaderes com els tancats o els
abeuradors, relació amb la planificació de mesures i treballs forestals
de recuperació de prats i disminució de biomassa, associar-ho a la
gestió del foc forestal, respectar zones amb espècies de flora i fauna
protegides, promoure una escola de pastors territorial, etc.
Localització

Zones forestals de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Gestionar el risc d’incendi a través de la gestió forestal.
Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.
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Beneficiaris
Dificultats

Directament: pastors i pastores.
Indirectament: conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.
Escàs interès dels pastors i pastores.
Manca d’interès i suport institucional per iniciar el projecte.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys)

Lideratge

COPATE-Reserva de la Biosfera.
Pastors i pastores.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Actors implicats

Propietaris forestals públics i privats.
Sector de serveis turístics i de la restauració.
Consorcis i ens de gestió d’espais naturals.
Entitats de custòdia i organitzacions de defensa de la natura.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Diputació de Tarragona.
Sector ramader i turístic.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Exemples

Iniciativa Ramats al Bosc de l’Associació La Gaiata
(http://ramatsalbosc.org/index.html )
La Fardasqueta. Cabrits i corders ecològics de la Serra del Montsià
(www.lafardasqueta.com)
Escola
de
Pastors
de
Catalunya
(http://www.escoladepastorsdecatalunya.cat)

Priorització

MOLT ALTA (24,30) 3/40
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4.2.- Estratègies i accions en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura
Els impactes del canvi climàtic sobre la pesca i l’aqüicultura es manifesten sobretot
en l’augment de la temperatura de l’aigua del mar que pot alterar les captures en
quantitat i qualitat, tot i que en el cas de la pesca es difícil de predir quina part de les
alteracions estan directament relacionades amb el canvi climàtic, i quines amb altres
factors com la contaminació o la sobrepesca, entre d’altres.
El sector de l’aqüicultura rep els impactes directes del canvi climàtic sobretot per
l’escalfament de l’aigua de les badies del Fangar i dels Alfacs. Aquest escalfament
provoca la disminució de la producció i de les mides comercialitzables. També
provoca un increment de l’eutrofització de les aigües, fet que agreuja la
problemàtica. La menor aportació d’aigua dolça i nutrients del riu Ebre també
incrementa la vulnerabilitat d’aquest sector. L’activitat aqüícola també es veu
afectada per la proliferació d’espècies que afecten a la producció i pel tancament de
les badies, especialment la del Fangar.
Fins ara, les principals accions empreses pels diversos agents per fer front als riscos
del canvi climàtic s’han centrat en el seguiment d’espècies productives, i actuacions
puntuals per millorar la qualitat de l’aigua de les badies del Delta de l’Ebre. No
obstant això, la recent constitució d’una Taula de Cogestió de l’Aqüicultura,
impulsada pel Departament d’Agricultura, i que agrupa a tots els actors és una
oportunitat per consolidar el sector i concretar les solucions que aquest necessita.
Els actors del sector aqüícola defineixen les badies com un ecosistema ple
d’incerteses per a la seva activitat, la qual cosa comporta reticències a la inversió i a
la innovació. Cal emprendre, doncs, un seguit d’estratègies que dins el sector
promoguin i facilitin la implementació d’accions que posin especial èmfasi en la
implantació de mesures d’adaptació climàtica, com son les noves tècniques
d’aqüicultura off shore, en la intensificació d’actuacions globals de millora de la
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qualitat de l’aigua de les badies, i emprenguin accions encaminades a la diversificació
i promoció d’espècies poc conegudes.

Estratègia 7: Implementar mesures d’adaptació climàtica en l’àmbit de l’aqüicultura
La temperatura de l’aigua de les badies és cada cop més elevada a l´estiu i es manté
elevada durant un període de temps més llarg, fet que provoca mortalitats als
mol·luscs (especialment als musclos). Així, els episodis de temperatures elevades han
passat de freqüències que eren de 1 de cada 4 anys, a 3 de cada 4. Això té efectes
sobretot en l’escurçament del període cria, ja que, en el cas del musclo, cal retirar-lo
abans dels 26 ºC. Fins ara, l’adaptació a aquests fets és la compra de llavor a l’exterior
(sobretot a Itàlia, en el cas del musclo, i França, en el cas de l’ostra). A Itàlia s’ha
arribat a la situació que ja els resulta més profitós només criar per vendre llavor que
criar ells mateixos tot el cicle. Com a derivada d’aquesta importació de cria, sobretot
en el cas de l’ostra, juntament amb l’increment de la temperatura de l’aigua de les
badies, és que s’està observant un increment de malalties i la proliferació de
patògens oportunistes.
Davant l’impacte del canvi climàtic en l’aqüicultura cal emprendre, doncs, un conjunt
d’accions que ampliïn les actuals per tal de fer viable aquesta activitat en un futur
immediat i consolidar-la. Alhora son accions que poden ser noves oportunitats per
diversificar l’economia d’aquest sector o ampliar la seva cadena de valor. En aquest
sentit es proposa diversificar el ventall d’accions, explorant els conreus de noves
espècies, l’adaptació de part de les actuals estructures com a granges d’orades, la
creació d’una hatchery local de bivalves que autoabasteixi als productors del Delta, o
el cultiu d’algues com activitat econòmica complementària.

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

77

Acció 7.1. Diversificació d’espècies de cultiu en aqüicultura de mol·luscs
En la línia de diversificar la producció de mol·luscs a les badies del
Delta de l’Ebre ja fa anys que s’ha anat introduint el cultiu d’ostra
arrissada (Crassostrea gigas) pel fet que és més resistent als episodis
de temperatures elevades de l’aigua de les badies, tot i que
actualment és un cultiu amb molts problemes de mortalitat
relacionada amb patògens fet que ha provocat moltes pèrdues
econòmiques.

Descripció

Altres cultius d’interès per al sector també podrien ser el de l’ostra
plana (Ostrea edulis), que és una espècies autòctona, o diverses
varietats de cloïsses que introduïssin diferents sistemes de cultiu als
actuals que presenten diversos problemes de depredació per cranc
blau, patògens, i elevades temperatures estiuenques. Això requerirà
una adaptació de les actuals infraestructures de producció i
processament, que si bé és cert que pot implicar uns costos inicials,
també pot comportar l’estabilització del sector així com l’obertura de
noves oportunitats comercials.
Un altra alternativa és el cultiu de bivalves, principalment cloïssa, en
arrossars abandonats prop la línia de costa. Aqueta nova activitat
permetria el control de l’aigua i la seva temperatura i el control més
acurat sobre possibles depredadors. En aquest sentit, caldria
emprendre accions demostratives en aquesta línia.
Aquesta acció caldria que anés acompanyada preliminarment
d’estudis fisiològics i genètics d’adaptació de les diferents espècies a
majors temperatures o majors nivells de salinitat.
S’haurien de fer estudis previs per posar en pràctica exemples
demostratius, que a mig termini fossin implementats pels productors.
Des de l’IRTA es podria col·laborar en algun d’aquests estudis.

Localització

Objectius

Badia del Fangar i badia dels Alfacs i els seus respectius espais
perimetrals.
Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als canvis
morfològics del Delta de l’Ebre i a l’increment de la temperatura de
les badies.
Minimitzar els impactes deguts a l’increment nivell mar amb
alteracions a la línia de costa i amb canvis morfològics al litoral.
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Beneficiaris

Conjunt del sector aqüícola.
Manca de finançament de les accions prèvies.

Dificultats

Horitzó temporal
Lideratge

Insuficient concertació dels agents del
administracions, innovació, formació, ...).

sector

(productors,

Estudis previs: curt termini (<2 anys)
Implementació acció: mig termini (2-5 anys)
FEPROMODEL
Direcció General de Pesca

Actors implicats

Direcció General de Costes
IRTA

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (17,68) 32/40

Sector aqüícola

Acció 7.2. Adaptació de les estructures dels musclos per fer granges d’orades
Una possibilitat d’adaptació del sector aqüícola davant els efectes del
canvi climàtic sobre les actuals produccions de mol·luscs, és la
diversificació dels cultius derivant part de les actuals infraestructures
de producció cap a la creació de granges d’orades.

Descripció

Tot i que els exemples existents fins ara son pocs i no massa reeixits,
és una possibilitat que es podria explorar. Tanmateix, caldria prestar
especial atenció a l’impacte ambiental en les badies dels residus i als
processos d’eutrofització induïts, així com als elevats rangs de
temperatures que no són beneficioses per aquest tipus de cultiu,
especialment el risc associat a les baixes temperatures de l´aigua a
l´hivern que es relacionen amb malalties en l´orada que provoquen
mortalitats.
Per tant, preliminarment al desenvolupament de l’acció caldria la
realització d’estudis que avaluessin els costos, els impactes, les
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oportunitats, els terminis d’adaptació, la viabilitat, etc.
En aquesta acció es podria comptar amb la participació de les
confraries de pescadors del territori i aprofitar el seu coneixement en
quan canals de comercialització, tot explorant possibles aliances o
sinergies entre dos modalitats de pesca o dos activitats inicialment
molt diferents.
Localització

Badia del Fangar i badia dels Alfacs.

Objectius

Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als canvis
morfològics del Delta de l’Ebre i a l’increment de la temperatura de
les badies.
Minimitzar els impactes deguts a l’increment nivell mar amb
alteracions a la línia de costa i amb canvis morfològics al litoral

Beneficiaris

Conjunt del sector aqüícola

Dificultats

Insuficient concertació dels agents del
administracions, innovació, formació, ...).

Horitzó temporal
Lideratge

sector

(productors,

Estudis previs: curt termini (<2 anys)
Implementació acció: mig termini (2-5 anys)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació-IRTA.
FEPROMODEL.
Direcció General de Pesca.
Direcció General de Costes.

Actors implicats

IRTA.
FEPROMODEL.
Confraries de Pescadors.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

MITJANA (15,78) 40/40

Sector aqüícola.
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Acció 7.3. Cultiu off-shore de musclo en els períodes d´elevades temperatures
Com s´ha comentat prèviament el fet que fins ara la principal mesura
d’adaptació climàtica del sector de l’aqüicultura sigui la compra de
llavor importada (Itàlia, en el cas del musclo, i França, en el cas de
l’ostra), situa al sector en una situació de vulnerabilitat i dependència
respecte els productors italians i francesos. El fet que gran part de la
llavor de musclo captada a les badies del Delta del Ebre es mori a
l´estiu degut a les elevades temperatures, fa que els productors hagin
de comprar més llavor a fora, principalment a Itàlia.

Descripció

Per fer front a aquesta situació cal una acció urgent que faciliti el
trasllat de la producció de mol·luscs durant el període de majors
temperatures de l’aigua de les badies, o almenys de la llavor
col·lectada, fora de les badies en sistemes long-lines a mar obert
(offshore). Això permetria protegir la llavor local i facilitar la flexibilitat
comercial durant l’època d´estiu. Com que la producció en long-lines
offshore és de menys qualitat i menys productiva, caldria sobretot
impulsar el trasllat de llavor per assegurar les produccions, minimitzar
fins eliminar les importacions de llavor, i limitar les afectacions en els
cultius.
Per a implementar aquesta acció, cal projectar i construir sistemes de
fixació segurs a mar oberta i amb protecció contra els predadors
naturals (orades, etc.). Prèviament caldria dimensionar les necessitats
reals de cria del sector, situat entorn de les 1.000 Tn anuals, les
infraestructures i embarcacions necessàries, un pla de negoci, etc.
Com que la inversió econòmica necessària (sobretot en
infraestructures i embarcacions de transport) per a petits productors,
que són la majoria, és inviable, fora bo que es inicialment poguessin
gaudir d’un sistema d’ajuts i subvencions per a la implementació
d’aquestes instal·lacions i adquisició o adaptació d’embarcacions. La
implementació i gestió d’aquestes infraestructures tant podria ser
realitzada per l’agrupació dels propis productors actuals (tot i l’actual
manca de concertació), o una nova iniciativa externa al sector actual.
En qualsevol cas la proposta és que tant les instal·lacions com les
embarcacions fossin d’ús o servei col·lectiu i compartit pel conjunt de
productors, qüestió que permetria optimitzar les instal·lacions i
reduiria les despeses.
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Amb aquesta acció s’aconseguiria una major competitivitat de la
producció de musclo, incrementant la cadena de valor de l’activitat
aqüícola a les badies del Delta i disminuint la dependència dels
mercats italians. També s’aconseguiria reduir el risc de patògens i
malalties, així com possibilitar una activitat industrial auxiliar
(mecànica, embarcacions, ...).
Localització

Objectius

Part exterior de les badies del Fangar i els Alfacs.
Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als canvis
morfològics del Delta de l’Ebre i a l’increment de la temperatura de
les badies.
Millorar la qualitat de l’aigua de les badies.

Beneficiaris
Dificultats
Horitzó temporal

Conjunt del sector aqüícola.
Manca de concertació del sector.
Manca de finançament de les accions prèvies.
Estudis previs: curt termini (<2 anys).
Implementació acció: mig termini (2-5 anys).

Lideratge

FEPROMODEL.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació-IRTA.

Actors implicats

Direcció General de Pesca.
Direcció General de Costes.
Ports de Catalunya.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (18,23) 31/40

Sector aqüícola
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Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament gestionada que
abasteixi als productors del Delta.
El fet que fins ara la principal mesura d’adaptació climàtica del sector
de l’aqüicultura sigui la compra de llavor importada (Itàlia, en el cas
del musclo, i França, en el cas de l’ostra), situa al sector en una
situació de vulnerabilitat i dependència respecte els productors
italians i francesos. Aquesta situació es concreta a manera de cadena
d’integració similar a l’establerta en la ramaderia intensiva: el
productor del Delta compra la llavor als productors externs, fa la cria a
les badies del Delta, ven la producció als mateixos agents que li van
vendre la llavor i aquests venen el mol·lusc del Delta com a propi. El
resultat és una pèrdua de la cadena de valor, un mercat captiu i
reduït, poca visibilitat del producte del delta i sobretot un risc
important d’importació de patògens, que poden estar associats a
elevades mortalitats, i espècies invasores.

Descripció

Per fer front a aquesta situació cal una acció centrada amb el
desenvolupament d´una hatchery (incubadora) local que podria
arribar a cobrir la necessitat de llavor principalment d´ostra arrissada,
així com d´altres espècies (cloïssa, ostra plana, etc...). Aquesta llavor
tindria unes garanties de qualitat, de bona adaptació al medi, d´estar
neta de patògens virulents, etc. Si juntament a aquesta disponibilitat
de llavor local, hi hagués un maneig del cultiu adequat (èpoques
d´entrada de llavor, talla de llavor, densitat de cultiu, moment de
cimentació, etc.), és podria minimitzar l´impacte de patògens en els
cultius del Delta que actualment son els principals responsables dels
episodis de mortalitat anuals, juntament amb la mortalitat associada a
elevades temperatures.
L´IRTA ja ha desenvolupat estudis en aquesta línia i la hatchery
experimental de l´IRTA ha funcionat amb èxit, per al cultiu d´ostra
arrissada i de cloïssa. L´IRTA podria assessorar i fer una transferència
de coneixement en aquest sentit.
L´assessorament en temes de maneig de cultiu, ja es porta fent des de
2011, i els productors que segueixen les indicacions, i no tenen
propera un font de llavor de captació natural importada, tenen
normalment valors baixos de mortalitat d´ostra arrissada associada al
patogen herpesvirus.
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Una opció alternativa mentre aquesta mesura s´implantés seria que
els productors reduïssin l´entrada de llavor de captació natural
francesa, afavorint la entrada de llavor de hatchey (principalment
diploide), amb analítica prèvia de herpesvirus i Vibrio aestuarinaus i
Vibrio splendidus. I després fessin un maneig seguint les
recomanacions derivades dels estudis IRTA. Encara que a llarg termini
la solució és tenir una hatchery local, que podria funcionar tipus
cooperativa dels productors.
Localització

Objectius

Badia del Fangar i badia dels Alfacs.
Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als canvis
morfològics del Delta de l’Ebre i a l’increment de la temperatura de
les badies.
Millorar la qualitat de l’aigua de les badies

Beneficiaris

Conjunt del sector aqüícola

Dificultats

Insuficient concertació dels agents del
administracions, innovació, formació, ...).

Horitzó temporal

sector

(productors,

Estudis previs: curt termini (<2 anys)
Implementació acció: mig termini (2-5 anys)

Lideratge

IRTA

Actors implicats

FEPROMODEL
Direcció General de Pesca
Direcció General de Costes
Ports de Catalunya

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (19,11) 28/40

Sector aqüícola

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

84

Acció 7.5. Cultiu d’algues en les zones litorals, com activitat econòmica complementària.
El consum d’algues marines en alimentació té un interès creixent a
nivell mundial, i el Delta de l’Ebre és un ecosistema adequat per a la
proliferació del cultiu d’aquest producte malgrat l’escassa implantació
actual.
Es tractaria d’un cultiu que podria actuar a mode complementari de
Descripció

l’actual producció aqüícola. Inicialment, els costos d’inversió es
preveuen baixos ja que es podrien aprofitar el conjunt de
piscifactories abandonades.
Caldria que aquests cultius fossin d’espècies autòctones, com la ulva o
enciam de mar, i seria necessari un bon estudi inicial de possibilitats i
batimetria de la línia de l’actual línia de costa deltaica. L’IRTA podria
col·laborar en el desenvolupament d’aquests estudis previs.

Localització

Sectors de la línia de costa del Delta de l’Ebre.

Objectius

Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als canvis
morfològics del Delta de l’Ebre i a l’increment de la temperatura de
les badies.

Beneficiaris

Conjunt del sector aqüícola.

Dificultats

Manca d’agents tractors i insuficient coneixement.

Horitzó temporal
Lideratge

Estudis previs: mig termini (2-5 anys).
Implementació acció: llarg termini (>5 anys).
FEPROMODEL
IRTA

Actors implicats

Direcció General de Pesca
Direcció General de Costes

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; < 100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

MITJANA (15,89) 39/40

Sector pesquer i aqüícola
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Estratègia 8: Millorar la qualitat de l’aigua de les badies
En el projecte Life Admiclim, en l’acció 7 dins la mesura C.2 del document Accions per
al Clima al Delta de l’Ebre (ACDE)5 ja es preveu la millora de la qualitat de l’aigua de
les badies del Fangar i els Alfacs. Tanmateix, en el present pla d’acció es reforça i es
complementa amb una estratègia específica donat que és una de les principals
problemàtiques que afecten el sector aqüícola.
Caldrà doncs la coordinació d’ambdós plans d’acció per consolidar el conjunt
d’accions proposades. En el present pla d’acció es posa especial èmfasi en l’aportació
d’aigua dolça mitjançant by-pass dels canals als desaigües, així com l’establiment de
nous criteris de desembassament en funció de la qualitat de l’aigua de les badies.

Acció 8.1. Aportació d’aigua dolça mitjançant by-pass dels canals als desaigües.

Descripció

Al voltant d’aquesta proposta d’acció ja hi ha diverses iniciatives que
estan en marxa i que haurien de donar solució a la problemàtica de la
manca d’aportació d’aigua dolça i nutrients a les badies del Delta. En
aquest sentit, el document Accions per al Clima al Delta de l’Ebre
(ACDE) desenvolupat en el marc del EBRO ADMICLIM. Projecte pilot de
mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre,
proposa tres accions concretes que directament tenen a veure amb
aquesta proposta d’acció (Acció 7 i Acció 8 de la mesura C.2, i Acció 8
de la mesura D1.).
Igualment, el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (2006) ja
preveia aquesta acció (Alimentació de les badies amb aigua dolça dels
canals de reg. 1a Fase. Condicionament de canalitzacions de reg per a
l’aportació d’excedents a les dues badies). Fins i tot, l’empresa estatal
Acuamed va licitar les obres que a 2014 ja estaven executades.
Tanmateix, sembla que segons els productors aqüícoles son unes
obres que no s’han posat en marxa.

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2017). EBRO ADMICLIM. Projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi
climàtic al Delta de l'Ebre ( LIFE13 ENV/ES/001182). Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE).
5
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L’acció concreta doncs, posa èmfasi en la posada en funcionament
d’aquestes infrastructures, i, igualment se’n puguin executar d’altres
en el mateix sentit. Una proposta concreta seria donar recuperar i
actualitzar la informació d’un projecte de l’IRTA per proposar by-pass
entre els canals i els desaigües per tal gestionar l’arribada d’aigua
dolça de qualitat a les badies abans que passin pels conreus.
En aquesta acció, i vista la manca d’efectivitat de les actuacions que
s’han dut a terme fins a dia d’avui en aquest sentit, caldria que alguna
administració agafés el lideratge i actués com a mediadora entre totes
les parts: CHE, comunitats de regants, aqüicultors,... En aquest sentit,
la nova Taula de Cogestió de l’Aqüicultura és una gran oportunitat.
Localització

Badies del Fangar i dels Alfacs.

Objectius

Millorar la qualitat de l’aigua de les badies.

Beneficiaris

Sector aqüícola.
Manca de lideratge per coordinar les accions.

Dificultats

Horitzó temporal
Lideratge

Dificultats de governança per assegurar el compromís de les parts
implicades.
Obres ja executades: Curt termini (<2 anys).
Resta d’actuacions: Mig termini (2-5 anys).
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
FEPROMODEL
IRTA
Confederación Hidrográfica de l’Ebre (CHE)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Actors implicats

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE)
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA)

Fonts de
finançament

Departament de Territori i Sostenibilitat

Pressupost

50.000-200.000€

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Ocupació potencial

<5 directes; < 100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

ALTA (17,50) 35/40

Acció 8.2. Establiment de nous criteris de desembassament en funció de la qualitat de les
badies.
En la línia del que proposa l’acció 1 de la mesura C1 del document
Accions per al Clima al Delta de l’Ebre (ACDE) titulada Implantació
d’un règim variable de cabals ambientals en el Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre que sigui capaç de mantenir el bon funcionament del
riu i l’estuari, es proposa ampliar les demandes per tal que en la
determinació dels criteris de desembassament dels pantans es tingui
en consideració l’aportació d’aigua que requeririen les badies per al
manteniment de la seva qualitat.
Més concretament, es planteja la presència de representants del
sector aqüícola a les comissions de desembassament per tal que
puguin exposar i defensar les seves demandes, i treballar amb la resta
de sector per tal de trobar les millors solucions possibles.

Descripció

Actualment la Comisión de Desembalse de la Confederación
Hidrográfica del Ebro es l’encarregada d’assenyalar per a cada exercici
hídric el règim d’emplenament i buidatge des embassaments en
funció dels diversos usos demandats. Està constituïda per
representants de la CHE (sense vot), representants del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, un representante de Red Eléctrica
Española, S.A. i representants dels usuaris directament implicats i
proposats per la Asamblea de Usuarios i designats per la Junta de
Gobierno de la CHE. Generalment els criteris de desembassament
responen de forma gairebé exclusiva als interessos de les companyies
elèctriques que gestionen els embassaments de la conca de l’Ebre i als
de les grans comunitats de regants. Les necessitats del sector de
l’aqüicultura i els criteris de caire ecològic (cabal ecològic,
sedimentació, etc.) no son tinguts gairebé mai en compte.
La incorporació a la comissió de desembassament de nous agents,
com el sector aqüícola, permetria incorporar els criteris de qualitat de
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les badies a l’hora de prendre decisions de desembassament.
Localització

Badies del Fangar i dels Alfacs

Objectius

Millorar la qualitat de l’aigua de les badies

Beneficiaris

Sector aqüícola

Dificultats

Manca de coordinació entre el conjunt d’agents implicats

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys)

Lideratge

FEPROMODEL
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Actors implicats

Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE)
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA)
IRTA

Fonts de
finançament

Departament de Territori i Sostenibilitat

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; < 100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (17,65) 33/40

Estratègia 9: Diversificar i promoure espècies de peixos poc conegudes
A les Terres de l’Ebre existeixen 5 ports pesqueres (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, les
Cases d’Alcanar, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita) i 6 confraries de pescadors, que
comprenen el 70% de la flota pesquera de la demarcació de Tarragona i una quarta
part de la catalana. Un 46% de les embarcacions són d’arts menors i un 34%
d’arrossegament. Els sector de la pesca a les Terres de l’Ebre és important sobretot si
es té en compte que les captures representen un 20% del total de Catalunya (2016
van ser de 5 milions de quilos) i gairebé un 25% de la recaptació total.
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Els impactes del canvi climàtic sobre la pesca es manifesten sobretot en l’augment de
la temperatura de l’aigua del mar que pot alterar les captures en quantitat i qualitat,
tot i que es difícil de predir quina part de les alteracions estan directament
relacionades amb el canvi climàtic, i quines amb altres factors com la contaminació o
la sobrepesca, entre d’altres. Sigui com sigui, el fet és que les captures de peix han
disminuït els darrers anys. En els dos ports principals, Sant Carles de la Ràpita i
l’Ametlla de Mar, les captures han passat de 4,5 milions de quilos i de 2,5 milions de
quilos, respectivament, l’any 2000, a menys de 3milions de quilos i 1,5 milions de
quilos, respectivament, l’any 2016.
En aquest context, son diverses les mesures que caldria adoptar tot i que la majoria
abasten molt més enllà dels objectius del present pla d’acció. El que aquí es proposa
com resultat del debat desenvolupat en la MeTACC per tal de contribuir a la mitigació
dels efectes del canvi climàtic en el sector de la pesca, és la promoció del consum
d’espècies de peixos amb valor culinari poc reconegut, amb l’objecte de diversificar i
ampliar la gama dels productes de la mar i fer menys vulnerable al sector a la
disminució o fluctuacions de les captures d’espècies que actualment tenen interès
comercial.

Acció 9.1. Promoció del consum d’espècies de peixos amb valor culinari poc reconegut.
Per tal de diversificar les captures del sector pesquer, tot contribuint a
l’adaptació als efectes del canvi climàtic, i contribuir al coneixement,
la sostenibilitat i la gastronomia dels productes marins, es proposa la
promoció del consum d’espècies de peixos amb valor culinari poc
reconegut.
Descripció

Es tracta d’una acció que pretén fer pedagogia d'aquelles espècies poc
cotitzades, però amb un alt valor culinari i gastronòmic. Un cas que es
pot seguir com a exemple és el de la galera, un crustaci que gaudia de
poc valor comercial fa uns anys, i que darrerament està molt cotitzat i
valorat gastronòmicament.
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Cal una acció conjunta entre les confraries de pescadors, els municipis
implicats i els respectius patronats de turisme, i les administracions
superiors (Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya), que vagi
en la línia de donar a conèixer a la societat aquestes espècies de
peixos, ja sigui amb campanyes publicitàries, jornades
gastronòmiques, etc.
Preliminarment, caldria consensuar entre els actors implicats quines
potencialitats tindrien cada espècie de peix, així com les dificultats o
incentius que es requeririen inicialment per dur a terme l’acció de
forma àmplia i continuada en el temps.
Aquesta mesura s’hauria de complementar amb campanyes de
promoció per al consum de peix de proximitat i pescats de forma
sostenible.
Localització

Mar de l’Ebre.

Objectius

Evitar la pèrdua de biodiversitat.

Beneficiaris

Sector pesquer.

Dificultats

Insuficient coordinació entre els agents implicats.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

Confraries de Pescadors (principalment de l’Ametlla de Mar i de Sant
Carles de la Ràpita).
Direcció General de Pesca. Generalitat de Catalunya.

Actors implicats

Diputació de Tarragona.
Ajuntaments de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Alcanar, Deltebre, i Sant
Carles de la Ràpita.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Fonts de
finançament

Sector pesquer.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; < 100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Exemples

Espai del Peix. Port de Palamós (http://espaidelpeix.org)

Priorització

MITJANA (16,73) 38/40
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4.3.- Estratègies i accions en l’àmbit turístic
Simplificant molt es pot afirmar que les Terres de l’Ebre tenen quatre pols d’atracció
turística principals: el riu, el litoral, el Delta i els Ports. Quatre espais o àmbits en els
que el canvi climàtic en la mesura que afecta al recurs paisatgístic en termes de
qualitat també afecta directament a un sector turístic majoritàriament consolidat a
l’entorn de l’oferta de productes turístics basats en els actius naturals i patrimonials
del territori. En aquest sentit cal ressaltar, també, la importància creixent dels
agrosistemes i dels paisatges agraris com recurs a l’hora de crear productes turístics.
Al turisme del litoral el canvi climàtic l’està afectant en la mesura que l’increment del
nivell del mar altera la línia de costa i, per tant, les platges a partir de la modificació
de les dinàmiques marines i la recurrència dels episodis de temporals marins. Aquests
riscos son especialment significatius al Delta de l’Ebre, on s’hi sumen la modificació
de la dinàmica fluvial (en part, conseqüència del CC) i la subsidència característica
dels deltes. Aquí la capacitat adaptativa transcendeix el propi sector i cal que les
mesures que s’implementin per reduir aquest risc siguin fruit d’un gran pacte
territorial, i fins i tot de país.
D’altra banda, el canvi climàtic també té afectacions en relació al confort i el benestar
dels visitants, així com en l’increment del període anual amb presència i activitat
d’espècies

molestes,

fet

que

és

contraproduent

amb

els

esforços

de

desestacionalització de l’activitat turística.
També cal tenir en compte que el canvi climàtic pot modificar els fluxos turístics a
nivell global, on destinacions actualment poc atractives poden millorar i d’altres
destinacions empitjorar. Predir com pot afectar això a les Terres de l’Ebre és ara per
ara molt difícil, no obstant això, és evident que l’aposta que s’està fent des del
territori per la diversificació de productes i la desestacionalització ha d’ajudar a una
millor adaptació del sector.
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Malgrat tot, la desestacionalització està lluny dels objectius desitjables, ja que tenint
en compte les darreres dades disponibles entre 2006 i 2014 s’observa com en el cas
dels hotels, allotjament rural i càmpings s’aconsegueixen mantenir les puntes, o
inclús superar-les lleugerament, en els mesos de major demanda (juliol i agost) però
que no s’aconsegueix atreure major demanda la resta de l’any, especialment en el
cas del sector hoteler.

Font: Parc Científic de Turisme i Oci de Catalunya (https://plataforma.pct-turisme.cat)

En general, el sector turístic presenta una bona capacitat adaptativa als efectes del
canvi climàtic gràcies al possible canvi d’estacionalitat en les visites, a les millores en
l’ús més eficient de l’aigua, l’adaptabilitat del sector amb l’impuls de certificacions
mediambientals a empreses i territoris turístics (CETS, EMAS, ISO 14001, etc.), o la
redefinició de productes turístics i canvis en l’estratègia de promoció i públic objectiu.
Tot i això, fins ara les principals mesures d’adaptació que s’han emprès són sobretot
pal·liatives, ja sigui regenerant puntualment platges després dels temporals o
invertint en sistemes de climatització dels establiments i equipaments turístics.
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Estratègia 10: Crear un model de turisme adaptat als nous escenaris climàtics
Aquesta estratègia es basa en l’adaptació del model turístic de les Terres de l’Ebre als
nous escenaris climàtics i les seves repercussions. Es tracta d’incorporar mesures que
vagin des de la desestacionalització de l’oferta turística fins a la creació d’un clúster
ecoturístic i de productes turístics complexos, tot potenciant la marca Terres de
l’Ebre com a destinació turística sostenible (Green Destination).
Acció 10.1. Implementació d’un pla de desestacionalització de l’oferta turística
Històricament l’activitat turística a les Terres de l’Ebre es concentra
sobretot en els mesos de Juliol i Agost i Setmana Santa, amb
ocupacions menors als mesos de Maig, Juny i Setembre. La tardor i
l’hivern són les estacions amb menys visites.
Per altra banda, les previsions de variació de la temperatura mitjana
per al període 2021-2050 en relació al període 1971-2000 preveuen
un increment de d’entre els 0,8 i els 1,2ºC segons els escenaris, que
podrien arribar als 1,4ºC al terç occidental i algunes zones del nord de
les Terres de l’Ebre.
Així doncs, aquests increments de temperatura en els mesos de major
afluència que coincideixen amb l’estiu, pot provocar una disminució
del confort tèrmic dels visitants, per excessiva calor.
Descripció

Els darrers anys s’han iniciat accions de desestacionalització del sector
turístic de les Terres de l’Ebre, fet que com s’ha dit és encara
insuficient atenent a les dades estacionalitzades de visitants, que
aconsegueixen mantenir les puntes en els mesos de major demanda
(juliol i agost) però que decauen en nombre de visitant la resta de
l’any.
Tanmateix, el sector turístic actualment no disposa de cap pla turístic
específic i plenament operatiu que treballi en aquesta direcció. Ni el
Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre proposat pels
quatre Consells Comarcals l’any 2005 ni el Pla Estratègic de les Terres
de l’Ebre (oficialment Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de
les Terres de l’Ebre, PEEOTE) elaborat l’any 2013 des de la Universitat
Rovira i Virgili i impulsat pels agents del territori, tenen cap proposta
concreta en aquest sentit.

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

94

Caldrà doncs, potenciar aquestes mesures de desestacionalizació i
concretar-les en un pla, ja sigui propi o vinculat a l’acció 11.1 del
present document. Aquestes mesures s’hauran de definir
conjuntament amb els agents del sector turístic i de tots els nivells
administratius.
Especialment important és tenir en compte que serà necessari
considerar l’increment del període anual amb presència i activitat
d’espècies molestes que caldrà combatre si es vol assolir un cert nivell
de desestacionalització.
Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre, especialment els quatre principals pols
d’atracció turística.
Minimitzar els impactes deguts a l’increment nivell mar amb
alteracions a la línia de costa i amb canvis morfològics al litoral.

Objectius

Minimitzar els impactes en la salut de les persones.
Assolir un model turístic sostenible; ambientalment, socialment i
econòmicament equilibrat i equilibrador.

Beneficiaris

Conjunt d’iniciatives del sector turístic.
Turistes, tant visitants com residents.
Manca de visió a mig i llarg termini dels actors del sector turístic.

Dificultats

Manca de coordinació, concertació i unitat d’acció entre els agents del
sector turístic, i entre aquests i les administracions.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys).

Lideratge

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya.
Empreses de serveis turístics, allotjaments i restauració.
Municipis i Consells Comarcals.

Actors implicats

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya (URV).
Càtedra d’Economia Local i Regional (URV).
Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Parc Natural dels Ports.

Fonts de
finançament

Direcció General de Turisme.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Sector turístic.
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Pressupost

200.000-500.000€

Ocupació potencial

>20 directes; >500 indirectes

Cost-benefici

Molt alt

Priorització

ALTA (21,04) 18/40

Acció 10.2. Potenciació de la marca Terres de l’Ebre com a destinació turística sostenible
(Green Destination).
Impulsat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el
2016 l'associació internacional Global Green Destinations va escollir
les Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques
sostenibles del món, en reconeixement als seus valors
mediambientals. Per tal de poder continuar gaudint d’aquest
reconeixement, cal impulsar i potenciar la marca Terres de l’Ebre com
a destinació turística sostenible.
La distinció com a Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, o la
adhesió del Parc Natural del Delta de l’Ebre a la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS), són un punt de partida que subministra un
bon marc per implantar mesures d’adaptació al canvi climàtic a partir
d’accions emmarcades en el turisme sostenible.
Descripció

Per altra banda, caldrà continuar estenent l’impuls de certificacions
mediambientals en empreses i territoris turístics (CETS, EMAS,
ISO14001...).
Caldrà un gran esforç de concertació entre tots els agents turístics,
entre ells, i aquests amb les diverses administracions, doncs l’activitat
turística s’emmarca en territoris on hi conflueixen tot tipus d’activitats
que també caldrà que s’adoptin mesures més sostenibles.
Es tracta que des del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona es continuï prioritzant i intensificant l’aposta per fer de les
Terres de l’Ebre una destinació turística sostenible a través d’un seguit
d’incentius i recomanacions per al sector turístic.

Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.
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Minimitzar els impactes deguts a l’increment nivell mar amb
alteracions a la línia de costa i amb canvis morfològics al litoral.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.
Objectius

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Assolir un model turístic sostenible; ambientalment, socialment i
econòmicament equilibrat i equilibrador.

Beneficiaris

Directament: conjunt del sector turístic.
Indirectament: conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.
Manca de motivació per implementar mesures sostenibles.

Dificultats

Manca de concertació entre els agents turístics i absència d’un model
de governança.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys)

Lideratge

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya.
Empreses de serveis turístics, allotjaments i restauració.

Actors implicats

Municipis i Consells Comarcals.
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Parc Natural dels Ports.

Fonts de
finançament

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Pressupost

200.000-500.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Exemples

Global Green Destinations (http://greendestinations.org/)

Priorització

ALTA (21,75) 15/40
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Acció 10.3. Creació del clúster ecoturístic i de productes turístics complexos.

Descripció

Per tal de tirar endavant amb èxit les accions 10.1 i 10.2, així com per
dinamitzar el turisme des del punt de vista de l’adaptació als efectes
del canvi climàtic, caldrà crear un clúster ecoturístic que agrupi l’àmbit
de la recerca i el coneixement, els propis agents turístics, i les diverses
administracions. A hores d’ara la promoció és competència del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, però l’impuls a la
millora o a la creació de nous productes mereix major coordinació i
referents clars. També s’han de millorar, actualitzar i/o incorporar el
tractament dels nous escenaris climàtics en els diversos plans amb
vinculació turística existents a les Terres de l’Ebre, com el Pla
Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació a les Terres de l’Ebre (PEEOTE),
o el Pla Director de l’Enoturisme de la Terra Alta.
Es tracta de crear un espai des d’on transferir el coneixement turístic
al conjunt del sector, i des d’on planificar i decidir conjuntament les
estratègies i accions a emprendre en cada moment, així com la creació
de nous productes turístics. Un paper clau en la creació i
desenvolupament d’aquest clúster el té el coneixement i expertesa
del Parc Científic i Tecnològic del Turisme o la Facultat de Turisme i
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili d’una banda i de l’altra, la
Càtedra d’Economia Local i Regional establerta al Campus de l’Ebre de
la URV.

Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Assolir un model turístic sostenible; ambientalment, socialment i
econòmicament equilibrat i equilibrador.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Beneficiaris

Directament: conjunt del sector turístic.
Indirectament: conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.
Manca de motivació dels agents turístics.

Dificultats

Manca de concertació entre els agents turístics i absència d’un model
de governança.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys).

Lideratge

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya (URV).
Càtedra d’Economia Local i Regional (URV).
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Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Empreses de serveis turístics, allotjaments i restauració.
Municipis i Consells Comarcals.
Actors implicats

COPATE – Reserva de la Biosfera.
Parc Natural del Delta de l’Ebre
Parc Natural dels Ports
Universitat Rovira i Virgili.

Fonts de
finançament

Direcció General de Turisme
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Sector turístic

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

ALTA (21,00) 20/40

Estratègia 11: Definir un nou sistema de planejament de l’activitat turística adaptada
al canvi climàtic
Per complementar l’estratègia 10 que proposa un canvi de model turístic més
sostenible i amb major capacitat adaptativa als efectes del canvi climàtic, cal
promoure una estratègia basada en els canvis adaptatius que de manera quotidiana
cal anar implementant en el conjunt del sector turístic. Es posa especial èmfasi en la
necessitat d’una nova planificació turística que integri els criteris de vulnerabilitat
climàtic, posant especial èmfasi en l’ús de l’aigua, els nous criteris que caldria
incorporar en els sistemes de qualitat de les platges, i en la implementació de
programes d’ambientalització del sector turístic (especialment en l’ús de l’aigua,
l’energia, i la ordenació i planificació del territori) a través de programes de formació
continua per al conjunt del sector turístic.
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Acció 11.1. Actualització de la planificació turística amb la incorporació de criteris de
vulnerabilitat i adaptabilitat climàtica.
A meitat de la dècada passada, l’any 2005, a les Terres de l’Ebre es va
crear un consorci format pels quatre Consells Comarcals per tal de
desenvolupar i executar el Pla de dinamització turística de les Terres
de l’Ebre. En el marc d’aquest pla de dinamització és va elaborar el Pla
estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre. Tant un com l’altre
tenien com a objectius la creació de nous productes turístics, la
realització d’accions formatives per als agents socioeconòmics, així
com la informació, promoció i comercialització de les actuacions.
Actualment el consorci, i conseqüentment els plans, estan en fase de
dissolució.

Descripció

El 2013 des de la Universitat Rovira i Virgili es va elaborar el Pla
Estratègic de les Terres de l’Ebre, anomenat administrativament Pla
Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre
(PEEOTE). El pla va ser impulsat pels agents del territori per millorar la
situació socioeconòmica de les Terres de l’Ebre. Tot i que no és un pla
netament turístic sí que hi contempla una línia estratègica específica
(Consolidar l’activitat turística), de la que se’n deriven 7 programes i
70 actuacions.
Ni en el cas del Pla de dinamització turística ni en el PEEOTE es
contemplen els riscos climàtics sobre el turisme, ni es proposen
mesures per a l’adaptabilitat climàtica d’aquesta activitat.
Tenint en compte aquesta qüestió i el fet que actualment a les Terres
de l’Ebre no hi ha un pla específic per al turisme, seria convenient la
realització d’un pla estratègic de turisme per al conjunt de territori
que integrés els riscos climàtics i proposés mesures d’adaptabilitat
davant el canvi climàtic.
Un exemple concret de qüestions que caldria tenir en compte en
aquest nou pla turístic seria la utilització de l’aigua. En aquest sentit,
cal tenir present que la projecció de la precipitació per al període
2031-2050 en relació a la mitjana del període 2012-2021 indica una
disminució que a les Terres de l’Ebre pot arribar a ser del -8,3%, amb
reduccions de les precipitacions que es preveuen més notables a la
tardor, que es l’estació amb majors pluviometries. Igualment es
preveuen majors recurrències en els episodis de sequera.
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Si les Terres de l’Ebre volen esdevenir un referent entre les
destinacions turístiques sostenibles i ser pionera en l’adaptació de
l’activitat turística als efectes del canvi climàtic, caldrà que s’adaptin a
aquestes reduccions en les precipitacions i a l’increment dels períodes
de sequera. En aquest sentit, cal implementar mesures que limitin i/o
condicionin (en funció del sector del territori) el creixement de
l’activitat turística a les previsions de disponibilitat d’aigua.
En aquest sentit caldrà que el pla concreti mesures per a la seva
implementació per part de tots els agents turístics, incloses propostes
a nivell de municipis per tal que aquests incorporin normatives i
ordenances per al desenvolupament d’activitats turístiques que
tinguin en compte la vulnerabilitat climàtica.
En el marc del nou pla turístic de les Terres de l’Ebre també caldria
realitzar estudis territorialitzats creuant dades d’activitat turística amb
les diverses variables afectades pel canvi climàtic, com la disponibilitat
d’aigua, per poder proposar mesures territorialitzades el màxim de
precises possible.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona com a
responsable de la marca turística Terres de l’Ebre és qui s’hauria
d’encarregar d’impulsar i coordinar la realització d’aquest nou pla
turístic.
Localització

Objectius

Beneficiaris

Conjunt de les Terres de l’Ebre.
Assolir un model turístic sostenible; ambientalment, socialment i
econòmicament equilibrat i equilibrador.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Directament: sector turístic.
Indirectament: conjunt de la població de les Terres de l’Ebre.

Dificultats

Manca de concertació entre els agents turístics i absència d’un model
de governança del sector.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys).

Lideratge

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Actors implicats

Direcció General de Turisme.
Empreses de serveis turístics, allotjaments i restauració.
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Municipis i Consells Comarcals.
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Universitat Rovira i Virgili.
Agència Catalana de l’Aigua.
Fonts de
finançament

Direcció General de Turisme.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

ALTA (21,03) 19/40

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Acció 11.2. Revisió amb criteris d’adaptació climàtica dels criteris dels equipaments i serveis
a les platges i de la seva integració dins els sistemes de qualitat.
El 2018 onze platges i dos ports esportius de les Terres de l'Ebre van
rebre el distintiu Bandera Blava. Aquest distintiu l'atorga un
organisme internacional de la FEE (Fundació d'Educació Ambiental)
amb la col·laboració de l'Associació d'Educació Ambiental i del
Consumidor (Adeac). Aquest reconeixement valora i premia la gestió
ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels
serveis i la informació i l'educació ambiental. Així mateix, exigeix a les
platges una qualitat de l'aigua excel·lent i als ports, una excel·lent
gestió ambiental.
Descripció

Les mesures de gestió a les zones de bany, les millores en els sistemes
de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de
control i inspecció del medi hídric que fins ara son els elements
principals per a la qualificació de les platges, caldria complementar-los
amb elements que consideressin, entre altres qüestions, la
minimització del consum d’aigua de les dutxes o el grau de naturalitat
de la platja i el seu entorn. L’escassa artificialització de les platges que
no tenen determinats serveis com les dutxes, hauria de ser un factor a
tenir en compte en el procés de qualificació de la platja.
Per una banda, caldria fer un front comú del sector turístic i les
administracions per tal de fer arribar aquestes propostes als
organismes internacionals encarregats de l’atorgament de les
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distincions de qualitat. Per altra banda, des del territori es podria
impulsar una marca pròpia del tipus “Platges naturals de les Terres de
l’Ebre” que integressin tots aquests criteris esmentats.
Localització

Litoral de les Terres de l’Ebre.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Objectius

Assolir un model turístic sostenible; ambientalment, socialment i
econòmicament equilibrat i equilibrador.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.

Beneficiaris

Sector turístic del litoral.
Municipis litorals.

Dificultats

Manca de concertació entre els agents turístics i absència d’un model
de governança.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

Consells Comarcals.
Agència Catalana de l’Aigua. Direcció General de Turisme

Actors implicats

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Empreses de serveis turístics, allotjaments i restauració.
Municipis litorals.

Fonts de
finançament

Direcció General de Turisme.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

MITJANA (17,36) 36/40

Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Acció 11.3. Implementació de programes d’ambientalització del sector turístic encaminats a
l’adaptació climàtica.
Com en qualsevol altre sector, per fer front als efectes del canvi
climàtic i gestionar-ne millor l’adaptació cal emprendre mesures
d’ambientalització de l’activitat turística, especialment en els camps
de l’estalvi d’aigua, l’estalvi i l’eficiència energètica, i el seu impacte
en el territori.

Descripció

És cert que els darrers temps el sector turístic ha anat adoptant
mesures ambientalitzadores sobretot des d’un punt de vista de
racionalitat econòmica en un context d’increment dels costos de
l’aigua i l’energia. En aquest sentit, caldria anar més enllà i
implementar de forma generalitzada processos i tecnologies que
permetin estalviar encara més aigua i més energia. En el cas de
l’energia seria interessant introduir la possibilitat que les instal·lacions
turístiques fossin també espais de producció d’energia a partir de
fonts renovables presents en el territori, com el sol, el vent o la
biomassa.
Caldrà liderar aquest programa des de l’administració pública a partir
d’una línia d’ajuts que inicialment permetin la implementació
voluntària de les mesures ambientalitzadores, però que a mig termini
impliqui obligacions.
En aquest sentit, també caldrà fer un seguiment d’aquests programes.
Una bona eina és la implantació de sistemes de certificació ambiental
a les instal·lacions d'allotjament turístic i, fins i tot, territoris turístics
(CETS, EMAS, ISO14001...). Aquest sistema de certificació a més de
permetre fer el seguiment del procés d’implementació de mesures
ambientalitzadores, pot ser una eina de promoció turística.
Es convenient que aquests programes d’ambientalització es coordinin
i es reforcin amb un programa de formació continua al sector turístic
que permeti anar introduint les millores ambientals a introduir en
cada moment determinat.

Localització

Objectius

Instal·lacions turístiques.
Assolir un model turístic sostenible; ambientalment, socialment i
econòmicament equilibrat i equilibrador.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
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Beneficiaris

Conjunt del sector turístic.
Manca de motivació dels agents turístics.

Dificultats

Manca de concertació entre els agents turístics i absència d’un model
de governança.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys)

Lideratge

Consells Comarcals.
ACA / Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Turisme.

Actors implicats

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Empreses de serveis turístics, allotjaments i restauració.

Fonts de
finançament

Direcció General de Turisme.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Sector turístic.

Pressupost

>500.000€

Ocupació potencial

>20 directes; 100-500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (20,71) 22/40
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4.4.- Estratègies i accions transversals
L’increment de les onades de calor i de nits tropicals, els inconvenients de les
espècies molestes com la mosca negra o els mosquits, l’escassetat d’aigua, o les
alteracions en la biodiversitat i el paisatge, son situacions que van més enllà d’un
sector concret i que afecten i afectaran al conjunt de la població ebrenca.
Es per això que es considera adient que el present Pla d’Acció tracti aquestes
qüestions des d’una mirada i aproximació transversal que permeti fer front a tots
aquests riscos climàtics en el conjunt de les Terres de l’Ebre.

Estratègia 12: Incrementar els nivells de vigilància, control i tractament de les
espècies invasores i/o molestes
La proliferació d’espècies invasores i/o molestes a les Terres de l’Ebre ha estat
constant en els darrers anys. Espècies com el musclo zebra, el cargol poma, la mosca
negra o els mosquits acaben generant impactes tant sobre la biodiversitat, generant
competència amb les espècies autòctones, com sobre l’economia agrària, degradant
collites o infraestructures de reg, o la salut i la qualitat de vida de les persones.
Per fer front al risc que els inconvenients provocats per les espècies invasores i/o
molestes es vagin incrementant degut als efectes del canvi climàtic cal sobretot
donar continuïtat a les campanyes de vigilància tot potenciant i actualitzant els
programes de control.
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Acció 12.1. Increment de la vigilància i control d’espècies invasores.
Actualment les Terres de l’Ebre presenten un nombre d’espècies
invasores significatiu, sobretot pel que fa a la seva afectació
territorial. Així espècies com el musclo zebra, el cargol poma, o el
silur, en major o menor grau estan generant afectacions als hàbitats
naturals i al sector agrícola, entre d’altres.
Es tracta d’espècies que es desenvolupen en ecosistemes aquàtics i
fluvials que són molt més sensibles a la problemàtica de les espècies
invasores. És per això que en el context català, caldria crear un
programa o un pla específic per tractar aquesta problemàtica a l’Ebre i
el seu delta.

Descripció

A les Terres de l’Ebre son diversos els programes de vigilància i control
que hi ha en marxa per part de diverses administracions, com la del
musclo zebra per part de la Confederación Hidrográfica del Ebro o la
del cargol poma del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Precisament, la multiplicitat d’institucions competents
en aquesta vigilància i control fa que sovint no s’aprofitin les sinergies
que es poden generar entre tots els esforços i recursos destinats a
aquest objectiu. Una major coordinació comportarà una major
efectivitat en la gestió de la problemàtica.
Per tant, no es tracta tant de crear nous programes de vigilància i
control d’espècies invasores, sinó de crear el marc adequat per una
governança del problema mitjançant la coordinació del conjunt
d’agents i institucions implicades per tal d’optimitzar els programes i
millorar l’efectivitat en el control de les espècies. Igualment, aquest
nou marc de governança haurà d’integrar els diferents agents
implicats, com els regants, els ajuntaments o les entitats naturalistes.
Per la seva experiència, competències, i capacitat d’interlocució amb
els diversos agents, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació seria l’ens amb millor disposició i capacitat per dur a
terme la tasca de coordinació.

Localització

Riu Ebre i Delta de l’Ebre.

Objectius

Control de les espècies invasores i/o molestes.
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Beneficiaris

Directament: sector agrari.
Indirectament: conjunt de la societat.

Dificultats

Manca de coordinació entre les diferents administracions i agents
implicats.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Actors implicats

Comunitats de Regants.
Ajuntament implicats.
Unió de Pagesos.
COPATE – Reserva de la Biosfera.

Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat.

Priorització

MOLTA ALTA (23,71) 11/40

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Acció 12.2. Potenciació i actualització dels programes de control de mosquit i mosca negra a
les Terres de l’Ebre.

Descripció

Les diferents espècies de mosquit i la mosca negra són els insectes
molestos més significatius de les Terres de l’Ebre i que sobretot tenen
incidència en l’àmbit del Delta i a l’entorn de l’àmbit d’influència del
riu Ebre. La presència i activitat d’aquests insectes té importants
conseqüències en la qualitat de vida de residents i visitants, fins al
punt de suposar un obstacle per a l’activitat turística del territori. Fins
i tot, representa un risc per a la salut al actuar com a vectors de
diferents malalties pròpies de països més càlids que en l’actual
evolució climàtica podrien trobar les condicions adequades per
desenvolupar-se en l’àrea mediterrània.
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Des de fa molt temps el COPATE (anteriorment anomenat CODE) ha
estat el responsable d’efectuar el control del mosquit, primer, i de la
mosca negra, després. En el primer cas, aplicant la lluita antilarvària,
desenvolupada durant els anys 60 a l’estat francès i implementada
amb èxit a diferents punts de Catalunya duran la dècada dels 80.En el
cas de la mosca negra, s’ha desenvolupat una estratègia pròpia davant
de la manca de referents a nivell internacional.
Tant en un cas com en l’altre, al llarg d’aquest temps s’ha demostrat
que la tasca del COPATE ha contribuït a minimitzar les molèsties que
aquestes espècies causen en la societat. No obstant això, cal donar
continuïtat i intensificar les actuacions, tot millorant-ne els recursos
tècnics, humans i econòmics que siguin necessaris. Això passa per
disposar de la infraestructura adequada que permeti el tractament
immediat de les eclosions larvàries un cop detectades; aquestes
instal·lacions han d’estar situades estratègicament al Delta i han de
servir com a pista d’aterratge per als mitjans aeris que apliquen els
larvicides.
També és necessari potenciar la coordinació interadministrativa entre
els diferents actors i ens públics i privats que tenen relació amb la
problemàtica: Confederación Hidrográfica del Ebro, Direcció General
de Costes, Comunitats de Regants, entre d’altres.
Localització

Riu Ebre i Delta de l’Ebre.

Objectius

Control de les espècies invasores i/o molestes.

Beneficiaris

Territoris del Delta i de l’àmbit d’influència del riu Ebre.

Dificultats

Manca de finançament per part de les administracions responsables.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys)

Lideratge

COPATE
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Comunitats de Regants.

Actors implicats

Ajuntament implicats.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament de Salut.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament de Salut.
Fonts de
finançament

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Diputació de Tarragona.
Consells Comarcals.
Ajuntaments.

Pressupost

200.000-500.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (21,31) 16/40

Estratègia 13: Minimitzar els riscos del canvi climàtic sobre la salut de les persones
Com a efecte del canvi climàtic hi ha un augment de les temperatures, de nits
tropicals i d’onades de calor que comporten un impacte en la salut de les persones,
especialment les més vulnerables, que es pot manifestar en cops de calor,
deshidratació, hipotensions i insomni. Tot plegat pot acabar tenint un impacte alt en
el conjunt de la societat, especialment en les persones que han de fer vida al carrer
per qüestions laborals. També tindrà un impacte significatiu en el sector turístic que
haurà d’afrontar limitacions d’activitats a l’aire lliure, així com inversions en
aïllaments i climatització dels establiments turístics per gaudir d’un estàndards de
confort ambiental.
Tanmateix aquesta situació amb un escenari de reducció de les disponibilitats
hídriques la qual cosa obliga a tenir especial atenció al control de la salubritat de
l’aigua de consum humà.
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Acció 13.1. Continuació dels sistemes de vigilància i control d’aigua de consum humà.
El Reial decret (RD) 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà,
esmenta que l’autoritat sanitària ha de posar a disposició dels gestors
el programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà per al
seu territori. Així mateix, en l’article 18.5 del mateix RD, la norma ens
indica que el gestor de l’abastament ha d’elaborar un protocol
d’autocontrol i gestió de l’abastament, que ha d’estar en concordança
amb el Programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.
Descripció

Des de la Direcció General de Salut Pública des del 2005 que es té en
marxa el Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de
consum humà de Catalunya, amb el qual es facilita als altres agents
responsables (Administracions hidràuliques i Ajuntaments) les eines
per a portar a terme aquesta tasca.
El que caldria és una actualització d’aquest programa per adaptar-lo
als impactes generats pel canvi climàtic.

Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Minimitzar els impactes en la salut de les persones.

Beneficiaris

Conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.

Dificultats

Manca de lideratge.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

Secretaria de Salut Pública.
Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Actors implicats

Agència Catalana de l’Aigua.
Ajuntaments de les Terres de l’Ebre.
Ens gestors dels sistemes de subministrament d’aigua.

Fonts de
finançament

Departament de Salut.

Pressupost

<50.000€

Ajuntaments.
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Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

MOLT ALTA (24,29) 4/40

Acció 13.2. Millora i extensió del sistema d’avisos i alertes per episodis meteorològics amb
potencials efectes en la salut.
Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) tenen
implementat el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades
de calor sobre la salut (POCS) de de l’any 2004. Aquest pla, que
s’activa des de l'1 de juny fins al 30 de setembre de cada any té com a
objectius la predicció de les possibles situacions meteorològiques de
risc, amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics,
minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut
de la població de Catalunya i coordinar les mesures i els recursos
existents per front a la possible onada de calor.
Des del POCS també és fa educació sanitària, censos de persones
fràgils, seguiment de la mortalitat general i coincident amb les onades
de calor, així com control d’urgències en el sistema públic d’atenció
sanitària.
Descripció

Igualment, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es té
implementat un pla de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric des
d’on s’emeten per diversos canals d’informació els avisos
corresponents quan es superen els llindars d’informació (concentració
d’ozó troposfèric =>180 µg/m3) o els d’alerta (concentració d’ozó
troposfèric =>240 µg/m3)
A través d’aquests dos plans es monitoritzen les temperatures diàries,
reals i previstes, i es monitoritzen els nivells d’ozó troposfèric, fent els
pertinents avisos a la població davant els episodis concrets.
Des d’aquest punt de vista, doncs, seria necessari adequar i integrar
els serveis sanitaris i socials per a fer un seguiment de la població
vulnerable, alhora que s’actualitzin els plans de vigilància i s’estudiï la
conveniència d’unir-los en un de sol.
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Caldrà tenir en compte el sistema d’avisos als municipis, als mitjans de
comunicació (especialment als del territori afectat), la creació d’un
sistema d’alertes a partir de les noves tecnologies, la implicació i
participació de les entitats d’assistència social, etc.
Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Minimitzar els impactes en la salut de les persones.

Beneficiaris

Conjunt de la població de les Terres de l’Ebre.
Manca de lideratge en l’actualització dels plans.

Dificultats

Manca de coordinació entre els Departaments implicats.
Manca de coordinació entre els Departament i els agents implicats.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys).

Lideratge

Departament de Salut.
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Actors implicats

Ajuntaments.
Entitats d’assistència social.

Fonts de
finançament

Departament de Salut.

Pressupost

50.000-200.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Moderat

Priorització

MOLT ALTA (23,94) 7/40
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Acció 13.3. Creació d’una base de dades amb series temporals sobre riscos climàtics i salut
humana.
Amb l’objectiu de complementar i contribuir a la millora de les dues
accions precedents (13.1. i 13.2.) es proposa la creació d’una base de
dades que reculli les dades principals d’aigua, temperatura, insolació,
ozó, contaminació, etc., que tenen potencial afectació en la salut
humana.
Descripció

Caldrà establir un lideratge clar entre els Departaments de la
Generalitat de Catalunya implicats, així com la col·laboració d’altres
departaments, institucions, centres de recerca, universitats,..., en el
desenvolupament i la facilitació de dades per a un correcte
desenvolupament de la base de dades.
Aquesta base de dades caldrà posar-la al servei dels nous plans de
vigilància de la salut pública, de les institucions implicades i del
conjunt de la ciutadania.

Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Minimitzar els impactes en la salut de les persones.

Beneficiaris

Conjunt de la població de les Terres de l’Ebre.

Dificultats

Manca de coordinació entre els Departaments implicats i entre els
Departament i els agents implicats.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys).

Lideratge
Actors implicats

Departament de Salut.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Ajuntaments.
Centres de recerca – Universitats.

Fonts de
finançament

Departament de Salut.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

MOLT ALTA (23,94) 8/40
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Estratègia 14: Establir els instruments de governança adients per fer front als riscos
associats al canvi climàtic
Les Terres de l’Ebre, com altres territoris del nostre país, és un territori que presenta
diferents graus de vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic, i son diverses
les accions que, amb major o menor intensitat, despleguen diversos agents i nivells
institucionals per fer-hi front. Així, es troben disponibles una gran diversitat d’estudis,
publicacions, projectes, programes i plans que, en diferent grau de detall, comprenen
el territori ebrenc. La suma de totes aquestes iniciatives, però, no implica que hi hagi
un pla d’acció global que integri tots els agents, totes les administracions i
comprengui totes les problemàtiques.
Aquesta actual atomització d’iniciatives es conseqüència de l’organització territorial i
institucional del conjunt del país, amb competències repartides en diferents nivells
administratius, amb una gran complexitat de punts de vista i interessos no sempre
convergents i a una manca de l’hàbit d’establir diàlegs normalitzats entre institucions
i entre agents.
Des d’aquesta realitat cal un canvi en el marc institucional i d’organització territorial
que millorin les pràctiques de governança. Cal plantejar un seguit d’accions que
permetin integrar i coordinar iniciatives, sumar esforços i optimitzar els recursos, i
això només serà possible si s’estableixen sinèrgies entre els diferents agents i nivells
administratius en un únic front comú des del qual donar resposta al conjunt de
problemàtiques derivades del canvi climàtic.
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Acció 14.1. Determinació d’una institució encarregada de fer el seguiment de l'Estratègia i
Pla d’Acció.

Descripció

D’acord amb els objectius del projecte LifeClinomics la present
Estratègia i Pla d’Acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de les Terres
de l’Ebre s’articula a l’entorn de la Mesa Territorial per a l’Adaptació al
Canvi Climàtic (MeTACC) de les Terres de l’Ebre, configurada pels
representants dels diversos sectors d’activitat implicats, per les
diverses administracions, i pels mateixos socis del projecte. La finalitat
de la MeTACC de les Terres de l’Ebre és participar en la confecció de la
present estratègia i pla d’acció, així com establir-se com a òrgan
estable de governança des d’on desplegar i seguir el conjunt
d’estratègies i accions.
L’Estratègia Clinomics proposa que les MeTACC, i en el seu cas les
MeSACC, estiguin adscrits a algun òrgan administratiu local
preexistent que asseguri la seva continuïtat i operativitat més enllà
del projecte Life. En aquest sentit cal determinar l’ens que es
comprometi a liderar i coordinar la MeTACC.
Entre les funcions d’aquest ens estan les de promoure el compromís
entre els diversos agents i administracions implicades, vetllar per la
transparència en el debat, actuar com a mediador en els desacords,
generar confiança entre els actors i facilitar el treball conjunt. Sempre
des de una visió integral del territori, cercant solucions consensuades i
compatibles i formulant polítiques efectives d’abast col·lectiu. També
serà el responsable d’implementar un programa de sensibilització per
a l’adaptació climàtica en el conjunt de la població.
Per totes aquestes raons, aquest ens caldrà que sigui de naturalesa
transversal entre tots els sectors, i tingui un abast territorial que
comprengui el conjunt de les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, es
creu oportú plantejar el COPATE com a ens encarregat de
desenvolupar aquesta tasca de consolidació de la MeTACC de Terres
de l’Ebre. La tasca del COPATE com a impulsor i gestor de la Reserva
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre li atorga aquesta visió territorial
àmplia i la capacitat d’interlocutar amb diversos agents. Tanmateix, el
fet de estar constituït pels quatre consells comarcals de la regió de
l’Ebre dels quals és ens instrumental tècnic en matèria ambiental
permet contextualitzar correctament l’execució del PAAC i la
participació de les administracions locals i del municipis. Per últim, el
COPATE haurà de vetllar per dotar a la MeTACC dels recursos
econòmics suficients per desenvolupar les seves funcions.
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Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Tots.

Beneficiaris

Conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.
Dificultats per a establir el lideratge.

Dificultats

Manca de participació i seguiment dels diversos agents implicats.
No reconeixement de la MeTACC com a espai vàlid per a la presa de
decisions.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 any).

Lideratge

COPATE
Ajuntaments – Consells Comarcals.
Departaments de la Generalitat de Catalunya.
Diputació de Tarragona.
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Agència Catalana de l’Aigua.
Comunitats de Regants.

Actors implicats

Sindicat agraris.
Confraries de pescadors.
FERPOMODEL.
Associacions de turisme.
Centres de recerca – Universitats.
Entitats socials.
Entitats naturalistes i ambientalistes.

Fonts de
finançament

Entitat coordinadora

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

MOLT ALTA (24,41) 2/40
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Acció 14.2. Constitució de Grups de Treball Interadministratius i Multisectorials de l’aigua.
Un dels principals riscos climàtics detectats a les Terres de l’Ebre és la
disminució d’aigua que permeti garantir els diversos usos i necessitats
actuals i futures, així com les funcions ambientals i ecològics. En
aquest sentit, i per la naturalesa transversal de l’aigua que afecta a tot
el territori i tots els sectors, és considera prioritària la constitució de
dos grups de treball interadministratius i multisectorials de l’aigua, un
de general per al conjunt de les Terres de l’Ebre i un altre d’específic
per al Delta de l’Ebre.

Descripció

Al llarg de les darreres dècades a les Terres de l’Ebre s’han creat
diversos espais per al tractament transversal de l’aigua. El cas més
destacat és la creació l’any 2005 de la Comissió per a la Sostenibilitat
de les Terres de l'Ebre (CSTE) com un espai de participació, consultiu,
assessor i de concertació de les administracions, els organismes, les
corporacions, les entitats i els sectors de la societat civil, amb
l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l'Ebre. La
vinculació d’aquesta Comissió amb el vector aigua era clara des del
punt de vista que les funcions fundacionals que tenia encomanades
eren les: d’emetre informes previs sobre els aspectes ambientals i de
sostenibilitat vinculats als plans, programes i projectes relacionats
amb el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE) i fer el
seguiment de la seva execució; emetre informes sobre la proposta de
cabal ecològic de l’Ebre en el tram del delta previst a la disposició
addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla Hidrològic Nacional,
modificada per la Llei 11/2005, de 22 de juny; presentar propostes i
suggeriments en relació amb la redacció i execució del PIPDE i els seus
instruments d’execució; i analitzar i valorar els estudis referents a
l’estat i l’evolució dels ecosistemes del tram català de l’Ebre.
Tot i que aquesta Comissió actualment té poc o cap protagonisme,
pot esdevenir un referent en quan a tipus d’òrgan i d’estructura de
governança del vector aigua al conjunt de les Terres de l’Ebre i,
específicament, al Delta de l’Ebre. Per tant la millor opció passa per
revitalitzar i actualitzar aquesta Comissió per a que desenvolupi
aquesta acció i torni a ser el referent en quan gestió de l’aigua i de les
problemàtiques territorials que van associades a la gestió d’aquest
vector ambiental. En aquest sentit, millor reformular i reforçar allò
existent que crear quelcom de nou; especialment quan des de la
ciutadania s’expressa un malestar creixent entre la multiplicitat de
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plans i programes i la manca d’implementació dels mateixos la qual
cosa deriva en frustració o, en el millor dels casos, en escepticisme
entre els actors que col·laboren en la definició d’aquestes accions.
Aquesta acció podria seguir els diversos exemples de governança que
hi ha a Catalunya per a la gestió de problemes complexos amb l’aigua
com a element central: Comunitat d’Usuaris de la Plana Litoral de la
Muga, Taula de treball del delta de la Tordera, Taula del Ter.
Es tracta de crear un espai de discussió i debat per a la implementació
de les mesures relacionades amb l’aigua contingudes en la present
estratègia i pla d’acció, així com d’altres que en puguin sorgir en un
futur relacionades amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic en
la gestió de l’aigua.
Seria necessari preveure que aquests grups de treball tinguin una
certa funció coordinadora i executora, i en aquest sentit caldria
adequar els reglaments de funcionament de la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que actualment només té
funcions consultores i assessores.
Localització

Conjunt de les Terres de l’Ebre.

Objectius

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.

Beneficiaris

Conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre, però especialment el riu
Ebre i el seu delta.
Dificultats per a establir el lideratge i la governança.

Dificultats

Manca de participació i seguiment dels diversos agents implicats.
No reconeixement dels Grups de Treball com a espais vàlids per a la
presa de decisions.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 any).

Lideratge

TiS - Comissió per a la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
Departaments de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments –Consells Comarcals.

Actors implicats

COPATE – Reserva de la Biosfera.
Diputació de Tarragona.
Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Comunitats de Regants.
Sindicat agraris.
Confraries de pescadors.
FERPOMODEL.
Associacions de turisme.
Centres de recerca – Universitats.
Entitats socials.
Entitats naturalistes i ambientalistes.
Fonts de
finançament

Agència Catalana de l’Aigua.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Comunitat d’Usuaris de la Plana Litoral de la Muga.
Exemples

Taula de treball del delta de la Tordera.
Taula del Ter.

Priorització

MOLT ALTA (23,88) 9/40

Acció 14.3. Recuperació de les accions pendents del PIPDE (pla integral de protecció del
Delta de l’Ebre) i implementació de les mesures del projecte pilot de mesures de mitigació i
adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre (Admiclim)

Descripció

El 2006 es va aprovar el Pla integral de protecció del Delta de l’Ebre
(PIPDE). Aquell pla contemplava diverses mesures per garantir la
viabilitat d’aquest sistema territorial tan complex, i establia els
responsables de cada acció. A dia d’avui moltes accions o bé no han
estat executades o bé, tot i estar executades, no s’han posat en marxa
de forma adequada. En aquest sentit hi ha diversos exemples com
l’execució pendent dels projectes de construcció de guardes
costaneres a les badies dels Alfacs i del Fangar (tot i tenir el projecte
aprovat des de 2015), la manca de gestió efectiva dels filtres verds
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construïts a l’Embut i a l’Illa de Mar, o la posada en marxa de les obres
d’alimentació de les badies amb aigua dolça dels canals de reg ja
executades a l’entorn del Canal Vell. Caldrà doncs demanar als ens
responsables la recuperació, amb el seguit d’adaptacions i
actualitzacions que calgui, el desplegament efectiu del conjunt
d’accions previstes pel PIPDE.
No obstant això, la realització definitiva d’aquesta acció ha d’anar
acompanyada per una clara determinació en la conservació i
explotació de les obres, equips i instal·lacions que se’n derivin i, per
tant, caldrà identificar des de bon començament els responsables de
la seva gestió i l’origen dels recursos financers necessaris.
Per l’entitat i transversalitat d’aquesta acció amb l’acompliment i
implementació de les 5 mesures i 44 accions previstes en el
document Accions per al Clima al Delta de l'Ebre (ACDE) presentat el
mes de novembre de 2017 en el marc del projecte EBRO ADMICLIM.
Projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al
Delta de l'Ebre ( LIFE13 ENV/ES/001182).
Localització

Delta de l’Ebre i tram català de l’Ebre.
Evitar les afectacions sobre conreus i altres activitats degudes als
canvis morfològics del Delta de l’Ebre.
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de
qualitat.
Evitar la pèrdua de biodiversitat.

Objectius

Evitar les afectacions sobre la pesca i l’aqüicultura degudes als canvis
morfològics del Delta de l’Ebre.
Millorar la qualitat de l’aigua de les badies.
Minimitzar els impactes deguts a l’increment nivell mar amb
alteracions a la línia de costa i amb canvis morfològics al litoral.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.
Control de les espècies invasores i/o molestes.

Beneficiaris

Conjunt del Delta de l’Ebre.

Dificultats

Complexitat en la governança i en la coordinació tècnica i financera de
l’acció en la seva posada en funcionament i en la seva explotació.

Horitzó temporal

Mig termini (2-5 anys)
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Lideratge

Generalitat de Catalunya – TIS.

Actors implicats

Departaments de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments – Consells Comarcals.
COPATE – Reserva de la Biosfera.
Diputació de Tarragona.
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Agència Catalana de l’Aigua.
Comunitats de Regants.
Sindicat agraris.
Confraries de pescadors.
FERPOMODEL.
Associacions de turisme
Centres de recerca -Universitats
Entitats socials.
Entitats naturalistes i ambientalistes.

Fonts de
finançament

Estat espanyol.

Pressupost

>500.000€

Ocupació potencial

5-20 directes; >500 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

ALTA (18,39) 30/40

Generalitat de Catalunya.

Estratègia 15: Impulsar mesures per a la millora de la biodiversitat i el paisatge en el
context del canvi climàtic
Uns dels riscos dels efectes del canvi climàtic a les Terres de l’Ebre són la pèrdua de
qualitat paisatgística i la pèrdua de biodiversitat, especialment dels hàbitats i
espècies més vulnerables. La pèrdua de qualitat paisatgística està relacionada amb la
reducció de les superfícies forestals d'alta qualitat paisatgística a causa de grans
incendis forestals, per canvis en la distribució i estructura de les zones conreades, per
la disminució de l’atractiu dels cursos fluvials degut a un menor cabal d’aigua, o per
les alteracions de la línia de costa, entre d’altres.
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La pèrdua de biodiversitat i de qualitat paisatgística son riscos que no només afecten
al sector turístic, en quan esdevenen importants actius per aquest sector, sinó que
afecten de forma global al territori i al conjunt de la seva població i a les seves
activitats econòmiques.
És per això que cal emprendre un seguit d’accions encaminades a la millora de la
biodiversitat i del paisatge per fer-los més resistents als efectes del canvi climàtic. En
aquest sentit serà útil incrementar el coneixement i el seguiment dels actius naturals
i impulsar mesures com la cartografia i inventari d’hàbitats d’interès comunitari i
d’espècies i ecosistemes vulnerables al canvi climàtic, l’elaboració d’un programa de
detecció, seguiment i protecció de les espècies i ecosistemes vulnerables i en perill
d'extinció, o la implementació d’un pla de custòdia adaptativa d’hàbitats sensibles al
canvi climàtic.

Acció 15.1. Cartografia i inventari d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies i ecosistemes
vulnerables al canvi climàtic.

Descripció

La Directiva 97/62/CE d’Habitats defineix l’hàbitat natural com
aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les
característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són
totalment naturals com seminaturals. D’aquests hàbitats, considera
que són d'interès comunitari (HIC) aquells que compleixin alguna
d'aquestes característiques: que estiguin amenaçats de desaparició en
la seva àrea de distribució natural; que tinguin una àrea de distribució
reduïda, a causa de la seva regressió, o per les característiques
intrínseques de l’hàbitat; que siguin exemples representatius d'una o
diverses de les regions biogeogràfiques que són a la UE.
Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són
hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò que s'ha de garantir
és la conservació d'unes mostres territorials d'aquests hàbitats
mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000.
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A Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat va identificar
94 hàbitats d'interès comunitari, dels quals 22 són prioritaris. Part
d’aquests hàbitats van ser inclosos a la proposta de Xarxa Natura 2000
que l’any 2006 va ser incorporada dins el Pla d’Espais d’Interès
Natural, garantint així la conservació d’una part d’aquests hàbitats. La
darrera actualització de la cartografia d’hàbitats data de 2012.
Per tal d’adaptar la directiva europea d’hàbitats al context del canvi
climàtic i territorialitzar-la per a les Terres de l’Ebre es proposa
l’elaboració de la cartografia i l’inventari dels hàbitats d’interès
comunitari presents a les Terres de l’Ebre, així com del conjunt
d’espècies i ecosistemes vulnerables al canvi climàtic.
Aquest acció permetria disposar d’una informació actualitzada sobre
la distribució i estat del conjunt d’hàbitats, espècies i ecosistemes
amenaçats a les Terres de l’Ebre, per tal que aquesta fos integrada en
les polítiques, els programes i els plans territorials i sectorials i per
part de tots els sectors, agents i administracions implicades.
Aquesta acció hauria de tenir un caràcter de continuïtat en el temps a
través d’un programa de detecció, seguiment i protecció dels hàbitats,
espècies i ecosistemes vulnerables i en perill d'extinció.
Localització
Objectius

Conjunt de les Terres de l’Ebre.
Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Beneficiaris

Conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.

Dificultats

Manca de finançament.

Horitzó temporal

Curt termini (<2 anys).

Lideratge

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Ens gestors d’espais naturals protegits.

Actors implicats

COPATE – Reserva de la Biosfera.
Centres de recerca –Universitats.
Entitats naturalistes i ambientalistes.

Fonts de
finançament

Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

MOLT ALTA (24,29) 5/40

Acció 15.2. Implementació d’un pla de custòdia adaptativa d’hàbitats sensibles al canvi
climàtic.
Una de les accions derivades directament de l’acció 15.1. hauria de
ser la d’aplicar un pla de custòdia del territori en aquells terrenys que
continguin hàbitats, espècies o ecosistemes sensibles al canvi climàtic.

Descripció

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que
pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la
conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i
paisatgístics, estiguin aquests legalment protegits o no. A Catalunya
des del 2003 que està constituïda la Xarxa de Custòdia del Territori
que 164 membres, ja siguin persones físiques, ajuntaments,
associacions, consorcis, empreses, fundacions, universitats i centres
de recerca, membres col·laboradors i altres administracions.
Actualment la Xarxa de Custòdia del Territori té 765 acords amb 69
entitats que comprenen un total de 40.072,14 ha. A les Terres de
l’Ebre hi ha un total de 47 acords amb 4 entitats que gestionen un
total de 3.306,1ha.
Una possibilitat de desenvolupament d’aquesta acció seria la
territorialització a partir de diversos plans específics, com podrien ser
per exemple un pla de custòdia de les zones litorals o un pla de
custòdia de les zones abancalades periforestals

Localització
Objectius

Hàbitats d’interès comunitari, i espais amb espècies o ecosistemes
vulnerables.
Evitar la pèrdua de biodiversitat.
Mantenir la qualitat i la riquesa paisatgística.

Beneficiaris

Conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.

Dificultats

Manca de finançament.
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Horitzó temporal

Llarg termini (>5 anys).

Lideratge

COPATE – Reserva de la Biosfera.
Xarxa de Custòdia del Territori – Entitats de Custòdia.
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Actors implicats

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Ens gestors d’espais naturals protegits.
Centres de recerca –Universitats.
Entitats naturalistes i ambientalistes.

Fonts de
finançament

Fons privats a través de les Entitats de Custòdia.

Pressupost

<50.000€

Ocupació potencial

<5 directes; <100 indirectes

Cost-benefici

Alt

Priorització

MOLT ALTA (23,66) 12/40
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5.- Priorització de les accions
Com s’ha exposat en els apartats precedents, el llistat d’accions resultant ha estat
prioritzat en funció de la seva viabilitat, transversalitat, replicabilitat, innovació i
termini d’implementació. Per a cada criteri es va establir, durant el procés de
participació, les diferents opcions i el seu pes ponderat. A continuació s’exposa i es
detalla el llistat de les accions segons la seva priorització, així com la metodologia
emprada.
En primer lloc, es van determinar una sèrie de criteris a nivell tècnic com els adequats
per tal d’establir la prioritat de les accions establertes. Aquesta proposta es va
exposar i explicar als diversos agents durant el procés participatiu realitzat en el sí de
la MeTACC, per tal que els validessin i puntuessin segons la seva consideració, a
través d’una escala de l’1 al 3, considerant 1 la màxima prioritat i 3 la mínima. Amb
totes les aportacions es va fer una mitjana de cada criteri que va permetre ordenarlos segons la prioritat atorgada pels agents. Igualment, per a cada criteri els agents
van establir diferents opcions de priorització que també van puntuar per poder
establir l’ordre de priorització. Igual que per als criteris generals, cada agent va
puntuar de l’1 al 3 cadascuna de les opcions i fruit de la mitjana total s’obté la
puntuació i ordre de priorització de cada opció. En la següent figura es pot observar
l’ordre i la puntuació de cada criteri i de les respectives opcions.
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Font: Elaboració pròpia

A partir d’aquests criteris i opcions de priorització establerts pels agents en la sessió
de validació de la MeTACC, l’equip tècnic i el de participació han reelaborat una
proposta per tal de fer-la més intuïtiva a l’hora de prioritzar cada acció, i poder
obtenir així un llistat ordenat de les accions segons la seva prioritat. D’aquesta
manera, s’ha convertit l’escala original, que indicava 1 com a màxima prioritat i 3 com
a menor prioritat, a una escala inversa, on 3 indica major prioritat i 1 menys prioritat,
segons s’exposa en el següent quadre.
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Escala original
(1 més prioritat -3 menys prioritat)

Escala inversa
(3 més prioritat -1 menys prioritat)

VIABILITAT
Viabilitat econòmica
Viabilitat tècnica
Viabilitat social
Viabilitat política

1,2
1,5
1,75
1,75
2,13

2,8
2,5
2,25
2,25
1,87

TRANSVERSALITAT
Obejctius transversals i sectorials
Objectius diferents sectors
Objectius 1 únic sector

1,3
1,33
1,83
2,75

2,7
2,67
2,17
1,25

REPLICABILITAT
Replicable en 2 territoris
Replicable en 1 territori
No replicable

1,9
1,25
1,58
2,67

2,1
2,75
2,42
1,33

INNOVACIÓ
Innovació en governança
Innovació tècnica
Innovació econòmica/comercial

2,1
1,38
1,88
2,25

1,9
2,62
2,12
1,75

TERMINI EXECUCIÓ
Curt termini
Mitjà termini
Llarg termini

2,4
1,67
1,89
2,11

1,6
2,33
2,11
1,89

Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar hi ha criteris que tenen opcions múltiples (Viabilitat i Innovació),
mentre que n’hi ha que tenen opcions excloents (Transversalitat, Replicabilitat, i
Termini d’execució). En el cas dels criteris amb opcions múltiples (que poden tenir
valor en totes les opcions) s’han calculat considerant si cada opció es compleix
totalment (atorgant un valor de 100%), parcialment (atorgant un valor de 66%), o
gairebé gens o gens (atorgant un valor de 33%). El valor total de cada criteri amb
opcions múltiples és la mitjana dels resultats parcials de cada opció. En el cas dels
criteris amb opcions simples i excloents (dels quals només es pot escollir una opció)
simplement s’ha atorgat el valor de l'opció escollida que s’ha considerat per a cada
acció segons els criteris establerts pels agents. Posteriorment, el valor de cada criteri
ha estat ponderat segons el pes atorgat pels agents per a cadascun d’ells. Finalment
s’han sumat els valors ponderats de cada criteri que han donat una puntuació
concreta per a cada acció.
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Amb tot això, per a cada acció l’equip tècnic ha puntuat cadascuna de les opcions de
cada criteri obtenint així una classificació de les accions segons la seva prioritat. Així,
una acció que tingui la màxima puntuació en cada criteri i opció podria obtenir una
puntuació màxima de 27,03, mentre que a l’extrem contrari, una opció que tingui la
mínima puntuació en tots els criteris i opcions podria obtenir una puntuació mínima
de 12,63. Per a obtenir uns valor qualitatius més simples, les puntuacions s’han
classificat segons el següents rangs:
Molt Alta 22,24-27,03
Alta
17,44-22,23
Mitja
12,63-17,43

Els resultats finals i les diferents quantificacions dels criteris estan a les taules
annexades a aquest document.
Així doncs, tenint en compte la classificació de les accions segons els criteris de
priorització que es pot consultar seguidament, les accions amb major puntuació han
estat:
Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera, amb
26,22 punts.
Acció 14.1. Determinació d’una institució encarregada de fer el seguiment de
l'Estratègia i Pla d’Acció., amb 24,41 punts.
Acció 6.3. Desenvolupament del Projecte Ramats x Paisatge, amb 24,30
punts.
Tenint en compte, però, que a nivell d’estratègia es va consensuar amb els agents
que independentment dels resultats finals de priorització establerts segons els
criteris, almenys una de les dues accions seleccionables per al seu finançament
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posterior com a casos d’exemple hauria de ser d’un àmbit que només estes present a
les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, l’àmbit que només és present en aquest
territori és el de la pesca i l’aqüicultura, i l’acció d’aquest sector que ha obtingut
major puntuació ha estat:
Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament
gestionada que abasteixi als productors del Delta, amb 19,11 punts.
Per tant, les dues accions seleccionades en el present PAACC per obtenir finançament
per a la seva posada en marxa són:
Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera.
Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament
gestionada que abasteixi als productors del Delta.
No obstant això, la seva execució final només serà efectiva en cas d’existir una total
alineació dels diferents actors identificats per cadascuna de les accions.
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Taula de priorització de les accions
Puntuació
total

Àmbit*

1 Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera

26,22

AF

2 Acció 14.1. Determinar una institució encarregada de fer el seguiment de l'Estratègia i Pla d’Acció.

24,41

TR

3 Acció 6.3. Desenvolupar el Projecte Ramats x Paisatge.

24,30

AF

4 Acció 13.1. Continuar amb els sistemes de vigilància i control d’aigua de consum humà.

24,29

TR

5 Acció 15.1. Cartografia i inventari d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies i ecosistemes vulnerables al canvi climàtic.

24,29

TR

6 Acció 4.1. Impuls a la demanda de biomassa mitjançant l’activació del consum en equipaments públics.

24,02

AF

7 Acció 13.2. Millorar i estendre un sistema d’avisos i alertes per episodis meteorològics amb potencials efectes en la salut.

23,94

TR

8 Acció 13.3. Crear una base de dades amb series temporals sobre riscos climàtics i salut humana

23,94

TR

9 Acció 14.2. Constitució de Grups de Treball Interadministratius i Multesectorials de l’aigua.

23,88

TR

10 Acció 4.3. Creació d’un clúster territorial de biomassa

23,87

AF

11 Acció 12.1. Incrementar la vigilància i control d’espècies invasores.

23,71

TR

12 Acció 15.2. Implementar un pla de custòdia adaptativa d’hàbitats sensibles al canvi climàtic.

23,66

TR

13 Acció 1.1. Establir un mapa de regs i concessions

22,92

AF

14 Acció 3.3. Definició d’un model agronòmic integral per al Delta de l’Ebre en un escenari climàtic advers

22,24

AF

15 Acció 10.2. Potenciar la marca Terres de l’Ebre com a destinació turística sostenible (Green Destination).

21,75

TU

16 Acció 12.2. Potenciar i actualitzar els programes de control de mosquit i mosca negra a les Terres de l’Ebre.

21,31

TR

17 Acció 5.3. Crear d’un Banc de Terres periforestals o agroforestals abandonades

21,05

AF

18 Acció 10.1. Implementar un pla de desestacionalització de l’oferta turística.

21,04

TU

19 Acció 11.1. Actualitzar la planificació turística amb la incorporació de criteris de vulnerabilitat i adaptabilitat climàtica.

21,03

TU

20 Acció 10.3. Creació del Cluster ecoturístic i de productes turístics complexos.

21,00

TU

21 Acció 6.1. Revisió i redacció dels plans d’ordenació forestal públics i privats amb incorporació de criteris climàtics

20,92

AF

22 Acció 11.3. Implementar programes d’ambientalització del sector turístic encaminats a l’adaptació climàtica

20,71

TU

23 Acció 5.1. Elaboració de la cartografia dels espais agraris periforestals i agroforestals abandonats

20,02

AF

24 Acció 4.2. Impuls a la demanda biomassa en la ramaderia intensiva

19,60

AF

25 Acció 6.2. Gestionar activament els espais amb elevada densitat de combustible

19,47

AF

26 Acció 2.1. Assaig de conreus amb varietats/espècies adaptades als nous condicionants climàtics

19,39

AF

27 Acció 3.2. Identificar i assajar bones pràctiques agroculturals en el conreu de l’arròs amb menor demanda hídrica i/o major resistència a la salinitat

19,32

AF

29 Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament gestionada que abasteixi als productors del Delta.

19,11

PA

28 Acció 3.1. Continuar l’experimentació de la sembra en sec de l’arròs
30 Acció 14.3. Recuperar les accions pendents del PIPDE i implementar les mesures del projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de

18,87

AF

18,39

TR

31 Acció 7.3. Cultiu off-shore de musclo en els períodes d´elevades temperatures

18,23

PA

32 Acció 7.1. Diversificació d’espècies de cultiu en aqüicultura de mol·luscs

17,68

PA

33 Acció 8.2. Establiment de nous criteris de desembassament en funció de la qualitat de les badies.

17,65

PA

34 Acció 2.2. Recuperació de conreus i varietats locals adaptades a les condicions de sequera.

17,55

AF

35 Acció 8.1. Aportació d’aigua dolça mitjançant by-pass dels canals als desaigües.

17,50

PA

36 Acció 11.2. Revisar amb criteris d’adaptació climàtica els criteris dels equipaments i serveis a les platges i de la seva integració dins els sistemes de qualitat.

17,36

TU

37 Acció 5.2. Elaborar i implementar un pla de gestió de treballs forestals i agraris lligats al manteniment dels espais agroforestals

17,10

AF

38 Acció 9.1. Promoció del consum d’espècies de peixos amb valor culinari poc reconegut.

16,73

PA

39 Acció 7.5. Cultiu d’algues en les zones litorals, com activitat econòmica complementària.

15,89

PA

40 Acció 7.2. Adaptar les estructures dels musclos per fer granges d’orades.

15,78

PA

Accions

*Àmbit: AF: Agroforestal; PA: Pesca i aqüicultura; TU: Turisme; TR: Transversal
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Priorització d’accions del sector agroforestal
VE
2,50

Acció 1.1. Establir un mapa de regs i concessions

100,0%

Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera
Acció 2.1. Assaig de conreus amb varietats/espècies adaptades als nous
condicionants climàtics
Acció 2.2. Recuperació de conreus i varietats locals adaptades a les condicions
de sequera.
Acció 3.1. Continuar l’experimentació de la sembra en sec de l’arròs

Acció 4.2. Impuls a la demanda biomassa en la ramaderia intensiva
Acció 4.3. Creació d’un clúster territorial de biomassa

2,25

66,7%

TOTAL
1,25

TRANSVERSALITAT (I2)
OTS
OS
O1S
2,67
2,17
1,25

2,06

2,42

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

2,25

66,7%

1,50 100,0%

1,87

1,82

1,25

66,7%

1,67 100,0%

2,25

66,7%

1,50 100,0%

1,87

1,82

1,25

100,0%

2,50 100,0%

2,25

66,7%

1,50 100,0%

1,87

2,03

1,25

2,50

66,7%

1,50 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,03

1,25

2,67

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25

66,7%

1,25

2,06

2,67

1,67 100,0%

2,25

66,7%

1,50 100,0%

1,87

1,82

2,67

33,3%

0,83 100,0%

2,25

66,7%

1,50 100,0%

1,87

1,61

66,7%

1,67 100,0%

2,25

66,7%

1,50

66,7%

1,25

1,67

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25

66,7%

1,25

2,06

1,25

0,83 100,0%

2,25

33,3%

0,75

66,7%

1,25

1,27

1,25

2,50 100,0%

2,25

66,7%

1,50

66,7%

1,25

1,87

1,25

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

1,25

1,67 100,0%

2,25

66,7%

1,67 100,0%

2,25 100,0%

66,7%

66,7%

1,25

1,67

2,25 100,0%

1,87

2,01

1,50

1,25
2,67

1,25
2,17

INNOVACIÓ (I4)
IT
2,12

IG
2,62
100%

2,62

33%

0,71

IEC
1,75
33%

TOTAL
0,58

1,30

TERMINI (I5)
CT
MT
LLT
2,33
2,11
1,89
2,33

I1pond

I2pond

I3pond

I4pond

I5pond

2,8

2,7

2,1

1,9

1,6

5,77

5,86

5,08

2,48

3,73

SUMA
TOTAL

22,92

100%

2,62

67%

1,41

67%

1,17

1,73

2,33

6,21

7,21

5,78

3,29

3,73

26,22

33%

0,87

33%

0,70

100%

1,75

1,11

2,33

5,10

3,38

5,08

2,10

3,73

19,39

1,33

33%

0,87

67%

1,41

100%

1,75

1,35

2,33

5,10

3,38

2,79

2,56

3,73

17,55

1,33

100%

2,62

67%

1,41

67%

1,17

1,73

2,33

5,68

3,38

2,79

3,29

3,73

18,87

1,33

100%

2,62

100%

2,12

67%

1,17

1,97

2,33

5,68

3,38

2,79

3,74

3,73

19,32

1,33

2,33

22,24

2,75

66,7%

66,7%

REPLICABILITAT (I3)
R2T
R1T
NR
2,75
2,42
1,33

2,17

1,67 100,0%

Acció 5.3. Crear d’un Banc de Terres periforestals o agroforestals
abandonades
100,0%
Acció 6.1. Revisió i redacció dels plans d’ordenació forestal públics i privats
amb incorporació de criteris climàtics
100,0%

Acció 6.3. Desenvolupar el Projecte Ramats x Paisatge.

2,25 100,0%

VPI
1,87

66,7%

Acció 5.1. Elaboració de la cartografia dels espais agraris periforestals i
agroforestals abandonats
100,0%
Acció 5.2. Elaborar i implementar un pla de gestió de treballs forestals i
agraris lligats al manteniment dels espais agroforestals
33,3%

Acció 6.2. Gestionar activament els espais amb elevada densitat de
combustible

2,50 100,0%

VIABILITAT (I1)
VS
2,25

100,0%

Acció 3.2. Identificar i assajar bones pràctiques agroculturals en el conreu de
l’arròs amb menor demanda hídrica i/o major resistència a la salinitat
100,0%
Acció 3.3. Definició d’un model agronòmic integral per al Delta de l’Ebre en un
escenari climàtic advers
100,0%
Acció 4.1. Impuls a la demanda de biomassa mitjançant l’activació del consum
en equipaments públics.

VT
2,25

2,42

67%

1,75

67%

1,41

67%

1,17

1,44

5,77

7,21

2,79

2,74

3,73

2,75

33%

0,87

67%

1,41

100%

1,75

1,35

2,11

5,10

7,21

5,78

2,56

3,38

24,02

2,75

33%

0,87

67%

1,41

100%

1,75

1,35

2,11

4,52

3,38

5,78

2,56

3,38

19,60

2,75

100%

2,62

33%

0,71

67%

1,17

1,50

2,75

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

2,75

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

2,75

100%

2,62

67%

1,41

33%

0,58

1,54

2,75

33%

0,87

67%

1,41

67%

1,17

1,15

2,75

67%

1,75

33%

0,71

33%

0,58

1,01

2,75

100%

2,62

67%

1,41

100%

1,75

1,93

2,11

4,67

7,21

5,78

2,85

3,38

23,87

5,77

3,38

5,78

1,37

3,73

20,02

3,56

3,38

5,78

1,37

3,02

17,10

5,25

3,38

5,78

2,92

3,73

21,05

2,11

6,21

3,38

5,78

2,19

3,38

20,92

4,67

3,38

5,78

1,92

3,73

19,47

2,11

5,63

5,86

5,78

3,66

3,38

24,30

2,33
1,89
2,33

2,33

Font: Elaboració pròpia a partir de la MeTACC
VE: Viabilitat econòmica
VT: Viabilitat tècnica
VS: Viabilitat social
VPI: Viabilitat política/institucional
OTS: Objectius transversals i sectorials
OS: Objectius diferents sectors
O1S: Objectius 1 únic sector

R2T: Replicable en 2 territoris
R1T: Replicable en 1 territori
NR: No replicable
IG: Innovació en governança
IT: Innovació tècnica
IEC: Innovació econòmica/comercial

CT: Curt termini
MT: Mitjà termini
LLT: Llarg termini
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Priorització d’accions del sector pesquer i aqüícola
VE
2,50

Acció 7.1. Diversificació d’espècies de cultiu en aqüicultura de mol•luscs
Acció 7.2. Adaptar les estructures dels musclos per fer granges d’orades.
Acció 7.3. Cultiu off-shore de musclo en els períodes d´elevades temperatures

VT
2,25

VIABILITAT (I1)
VS
2,25

VPI
1,87

TOTAL

TRANSVERSALITAT (I2)
OS
O1S
OTS
2,67
2,17
1,25

REPLICABILITAT (I3)
R2T
R1T
NR
2,75
2,42
1,33

INNOVACIÓ (I4)
IT
2,12

IG
2,62

IEC
1,75

TOTAL

66,7%

1,67

66,7%

1,50

66,7%

1,50

100,0%

1,87

1,63

1,25

1,33

67%

1,75

100%

2,12

100%

1,75

1,87

33,3%

0,83

66,7%

1,50

33,3%

0,75

66,7%

1,25

1,08

1,25

1,33

67%

1,75

100%

2,12

100%

1,75

1,87

66,7%

1,67

66,7%

1,50

66,7%

1,50

100,0%

1,87

1,63

1,25

1,33

100%

2,62

100%

2,12

100%

1,75

2,16

Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament
gestionada que abasteixi als productors del Delta.

66,7%

1,67

100,0%

2,25

66,7%

1,50

100,0%

1,87

1,82

1,25

1,33

100%

2,62

100%

2,12

100%

1,75

2,16

Acció 7.5. Cultiu d’algues en les zones litorals, com activitat econòmica
complementària.

33,3%

0,83

66,7%

1,50

33,3%

0,75

66,7%

1,25

1,08

1,25

1,33

100%

2,62

67%

1,41

100%

1,75

1,93

Acció 8.1. Aportació d’aigua dolça mitjançant by-pass dels canals als
desaigües.

66,7%

1,67

100,0%

2,25

66,7%

1,50

66,7%

1,25

1,67

1,25

1,33

100%

2,62

67%

1,41

67%

1,17

1,73

2,50

100,0%

2,25

66,7%

1,50

33,3%

0,62

1,72

1,25

1,33

100%

2,62

67%

1,41

67%

1,17

1,73

2,50

100,0%

2,25

33,3%

0,75

66,7%

1,25

1,69

1,25

1,33

33%

0,87

33%

0,71

100%

1,75

1,11

Acció 8.2. Establiment de nous criteris de desembassament en funció de la
qualitat de les badies.
100,0%
Acció 9.1. Promoció del consum d’espècies de peixos amb valor culinari poc
reconegut.
100,0%

TERMINI (I5)
CT
MT
LLT
2,33
2,11
1,89
2,11
1,89
2,11
2,33
1,89
2,11
2,11
2,33

I1pond
2,8

I2pond
2,7

I3pond
2,1

I4pond

I5pond
1,9

1,6

SUMA
TOTAL

PROMIG
TOTAL

4,58

3,38

2,79

3,56

3,38

17,68

3,54

3,03

3,38

2,79

3,56

3,02

15,78

3,16

4,58

3,38

2,79

4,11

3,38

18,23

3,65

5,10

3,38

2,79

4,11

3,73

19,11

3,82

3,03

3,38

2,79

3,66

3,02

15,89

3,18

4,67

3,38

2,79

3,29

3,38

17,50

3,50

4,81

3,38

2,79

3,29

3,38

17,65

3,53

4,72

3,38

2,79

2,11

3,73

16,73

3,35

Font: Elaboració pròpia a partir de la MeTACC
VE: Viabilitat econòmica
VT: Viabilitat tècnica
VS: Viabilitat social
VPI: Viabilitat política/institucional
OTS: Objectius transversals i sectorials
OS: Objectius diferents sectors
O1S: Objectius 1 únic sector

R2T: Replicable en 2 territoris
R1T: Replicable en 1 territori
NR: No replicable
IG: Innovació en governança
IT: Innovació tècnica
IEC: Innovació econòmica/comercial

CT: Curt termini
MT: Mitjà termini
LLT: Llarg termini
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Priorització d’accions del sector turístic
VE
2,50

Acció 10.1. Implementar un pla de desestacionalització de l’oferta turística.

VT
2,25

VIABILITAT (I1)
VS
2,25

VPI
1,87

TOTAL

TRANSVERSALITAT (I2)
OS
O1S
OTS
2,67
2,17
1,25

REPLICABILITAT (I3)
NR
R2T
R1T
2,75
2,42
1,33

67%

1,41

67%

1,17

1,44

2,75

67%

1,75

33%

0,71

100%

1,75

1,40

2,75

100%

2,62

33%

0,71

67%

1,17

1,50

2,25 100,0%

2,25

66,7%

1,25

2,06

1,25

2,75

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

1,25

1,67 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,01

1,25

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

1,25

2,75

2,50 100,0%

2,25

0,75

66,7%

1,25

1,69

1,25

1,67 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,01

1,25

Acció 11.1. Actualitzar la planificació turística amb la incorporació de criteris
de vulnerabilitat i adaptabilitat climàtica.
100,0%
Acció 11.2. Revisar amb criteris d’adaptació climàtica els criteris dels
equipaments i serveis a les platges i de la seva integració dins els sistemes de 100,0%
Acció 11.3. Implementar programes d’ambientalització del sector turístic
encaminats a l’adaptació climàtica

66,7%

33,3%

TOTAL

1,75

2,50 100,0%

66,7%

IEC
1,75

67%

100,0%

Acció 10.2. Potenciar la marca Terres de l’Ebre com a destinació turística
sostenible (Green Destination).
100,0%
Acció 10.3. Creació del Cluster ecoturístic i de productes turístics complexos.

INNOVACIÓ (I4)
IT
2,12

IG
2,62

1,33
2,75

67%

1,75

33%

0,71

67%

1,17

1,21

67%

1,75

67%

1,41

67%

1,17

1,44

33%

0,87

67%

1,41

100%

1,75

1,35

TERMINI (I5)
CT
MT
LLT
2,33
2,11
1,89
2,11
2,33
2,11
2,11
2,33
2,11

I1pond

I2pond

I3pond

I5pond

I4pond

SUMA
TOTAL

2,8

2,7

2,1

1,9

1,6

5,77

3,38

5,78

2,74

3,38

21,04

6,21

3,38

5,78

2,66

3,73

21,75

5,63

3,38

5,78

2,85

3,38

21,00

6,21

3,38

5,78

2,29

3,38

21,03

4,72

3,38

2,79

2,74

3,73

17,36

5,63

3,38

5,78

2,56

3,38

20,71

Font: Elaboració pròpia a partir de la MeTACC
VE: Viabilitat econòmica
VT: Viabilitat tècnica
VS: Viabilitat social
VPI: Viabilitat política/institucional
OTS: Objectius transversals i sectorials
OS: Objectius diferents sectors
O1S: Objectius 1 únic sector

R2T: Replicable en 2 territoris
R1T: Replicable en 1 territori
NR: No replicable
IG: Innovació en governança
IT: Innovació tècnica
IEC: Innovació econòmica/comercial

CT: Curt termini
MT: Mitjà termini
LLT: Llarg termini
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Priorització d’accions transversals
VE
2,50

Acció 12.1. Incrementar la vigilància i control d’espècies invasores.

VT
2,25

VIABILITAT (I1)
VS
2,25

2,01

0,71

33%

0,58

0,72

2,33

I1pond

I2pond

I3pond

I4pond

I5pond

2,8

2,7

2,1

1,9

1,6

5,63

7,21

5,78

1,37

3,73

SUMA
TOTAL

2,25 100,0%

1,87

2,22

2,67

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

2,33

6,21

7,21

2,79

1,37

3,73

21,31

2,25 100,0%

1,87

2,22

2,67

2,75

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

2,33

6,21

7,21

5,78

1,37

3,73

24,29

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

2,67

2,75

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

2,11

6,21

7,21

5,78

1,37

3,38

23,94

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

2,67

2,75

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

2,11

6,21

7,21

5,78

1,37

3,38

23,94

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25

66,7%

1,25

2,06

2,67

2,75

67%

1,75

33%

0,71

33%

0,58

1,01

2,33

5,77

7,21

5,78

1,92

3,73

24,41

2,50 100,0%

2,25

66,7%

1,50

66,7%

1,25

1,87

2,67

2,75

67%

1,75

33%

0,71

33%

0,58

1,01

2,33

5,25

7,21

5,78

1,92

3,73

23,88

0,83 100,0%

2,25

66,7%

1,50

33,3%

0,62

1,30

2,67

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

3,64

7,21

2,79

1,37

3,38

18,39

2,50 100,0%

2,25 100,0%

2,25 100,0%

1,87

2,22

2,67

2,75

33%

0,87

33%

0,71

33%

0,58

0,72

6,21

7,21

5,78

1,37

3,73

24,29

2,50

1,50

1,50

1,25

1,69

2,67

2,75

100%

2,62

67%

1,41

33%

0,58

1,54

4,72

7,21

5,78

2,92

3,02

23,66

1,33

33%

TERMINI (I5)
CT
MT
LLT
2,33
2,11
1,89

2,25 100,0%

1,33

0,87

TOTAL

2,25 100,0%

66,7%

33%

IEC
1,75

2,50 100,0%

66,7%

2,75

INNOVACIÓ (I4)
IT
2,12

IG
2,62

2,50 100,0%

66,7%

2,67

REPLICABILITAT (I3)
R2T
R1T
NR
2,75
2,42
1,33

1,67 100,0%

Acció 15.1. Cartografia i inventari d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies i
ecosistemes vulnerables al canvi climàtic.
100,0%
Acció 15.2. Implementar un pla de custòdia adaptativa d’hàbitats sensibles al
canvi climàtic.
100,0%

1,87

TRANSVERSALITAT (I2)
OTS
OS
O1S
2,67
2,17
1,25

66,7%

Acció 14.1. Determinar una institució encarregada de fer el seguiment de
l'Estratègia i Pla d’Acció.
100,0%
Acció 14.2. Constitució de Grups de Treball Interadministratius i
Multesectorials de l’aigua.
100,0%
Acció 14.3. Recuperar les accions pendents del PIPDE i implementar les
mesures del projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi 33,3%

2,25 100,0%

TOTAL

Acció 12.2. Potenciar i actualitzar els programes de control de mosquit i
mosca negra a les Terres de l’Ebre.
100,0%
Acció 13.1. Continuar amb els sistemes de vigilància i control d’aigua de
consum humà.
100,0%
Acció 13.2. Millorar i estendre un sistema d’avisos i alertes per episodis
meteorològics amb potencials efectes en la salut.
100,0%
Acció 13.3. Crear una base de dades amb series temporals sobre riscos
climàtics i salut humana
100,0%

2,25 100,0%

VPI
1,87

2,11
2,33
1,89

23,71

Font: Elaboració pròpia a partir de la MeTACC
VE: Viabilitat econòmica
VT: Viabilitat tècnica
VS: Viabilitat social
VPI: Viabilitat política/institucional
OTS: Objectius transversals i sectorials
OS: Objectius diferents sectors
O1S: Objectius 1 únic sector

R2T: Replicable en 2 territoris
R1T: Replicable en 1 territori
NR: No replicable
IG: Innovació en governança
IT: Innovació tècnica
IEC: Innovació econòmica/comercial

CT: Curt termini
MT: Mitjà termini
LLT: Llarg termini
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Matriu cost-benefici
Acció 1.1. Establir un mapa de regs i concessions
Acció 1.2. Creació i posada en marxa de l’Observatori de la sequera
Acció 2.1. Assaig de conreus amb varietats/espècies adaptades als nous condicionants climàtics
Acció 2.2. Recuperació de conreus i varietats locals adaptades a les condicions de sequera.
Acció 3.1. Continuar l’experimentació de la sembra en sec de l’arròs
Acció 3.2. Identificar i assajar bones pràctiques agroculturals en el conreu de l’arròs amb menor demanda híd
Acció 3.3. Definició d’un model agronòmic integral per al Delta de l’Ebre en un escenari climàtic advers
Acció 4.1. Impuls a la demanda de biomassa mitjançant l’activació del consum en equipaments públics.
Acció 4.2. Impuls a la demanda biomassa en la ramaderia intensiva
Acció 4.3. Creació d’un clúster territorial de biomassa
Acció 5.1. Elaboració de la cartografia dels espais agraris periforestals i agroforestals abandonats
Acció 5.2. Elaborar i implementar un pla de gestió de treballs forestals i agraris lligats al manteniment dels esp
Acció 5.3. Crear d’un Banc de Terres periforestals o agroforestals abandonades
Acció 6.1. Revisió i redacció dels plans d’ordenació forestal públics i privats amb incorporació de criteris climàt
Acció 6.2. Gestionar activament els espais amb elevada densitat de combustible
Acció 6.3. Desenvolupar el Projecte Ramats x Paisatge.
Acció 7.1. Cultivar noves espècies en aqüicultura
Acció 7.2. Adaptar les estructures dels musclos per fer granges d’orades.
Acció 7.3. Cultiu off-shore de musclo en els períodes d´elevades temperatures
Acció 7.4. Disponibilitat d’una hatchery local de bivalves degudament gestionada que abasteixi als productors
Acció 7.5. Cultiu d’algues en les zones litorals, com activitat econòmica complementària.
Acció 8.1. Aportació d’aigua dolça mitjançant by-pass dels canals als desaigües.
Acció 8.2. Establiment de nous criteris de desembassament en funció de la qualitat de les badies.
Acció 9.1. Promoció del consum d’espècies de peixos amb valor culinari poc reconegut.
Acció 10.1. Implementar un pla de desestacionalització de l’oferta turística.
Acció 10.2. Potenciar la marca Terres de l’Ebre com a destinació turística sostenible (Green Destination).
Acció 10.3. Creació del Cluster ecoturístic i de productes turístics complexos.
Acció 11.1. Actualitzar la planificació turística amb la incorporació de criteris de vulnerabilitat i adaptabilitat cl
Acció 11.2. Revisar amb criteris d’adaptació climàtica els criteris dels equipaments i serveis a les platges i de la
Acció 11.3. Implementar programes d’ambientalització del sector turístic encaminats a l’adaptació climàtica
Acció 12.1. Incrementar la vigilància i control d’espècies invasores.
Acció 12.2. Potenciar i actualitzar els programes de control de mosquit i mosca negra a les Terres de l’Ebre.
Acció 13.1. Continuar amb els sistemes de vigilància i control d’aigua de consum humà.
Acció 13.2. Millorar i estendre un sistema d’avisos i alertes per episodis meteorològics amb potencials efectes
Acció 13.3. Crear una base de dades amb series temporals sobre riscos climàtics i salut humana
Acció 14.1. Determinar una institució encarregada de fer el seguiment de l'Estratègia i Pla d’Acció.
Acció 14.2. Constitució de Grups de Treball Interadministratius i Multesectorials de l’aigua.
Acció 14.3. Recuperar les accions pendents del PIPDE i implementar les mesures del projecte pilot de mesures
Acció 15.1. Cartografia i inventari d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies i ecosistemes vulnerables al canv
Acció 15.2. Implementar un pla de custòdia adaptativa d’hàbitats sensibles al canvi climàtic.

Rang
d'ocupació
directa (OD)

1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Rang
d'ocupació
indirecta (OI) Pressupost (P) Beneficiaris (B)

1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-3
-3
0
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
0
0
-2
-1
-1
0
0
-3
-1
-2
0
-1
0
0
0
-3
0
0

2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RESULTAT
FINAL (RF)*

3
4
2
2
4
4
3
4
3
4
2
5
3
4
6
5
4
4
4
5
3
2
4
3
7
4
3
3
3
5
3
4
4
3
4
4
4
5
4
4

COSTBENEFICI

MODERAT
ALT
MODERAT
MODERAT
ALT
ALT
MODERAT

De 7 a 10 MOLT ALT
De 4 a 6 ALT
De 0 a 3 MODERAT

ALT
MODERAT
ALT
MODERAT
ALT
MODERAT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT

Rangs d'ocupació
directa
<5
5-20
>20

Valor
1
2
3

Rangs d'ocupació
indirecta
<100
100-500
>500

Valor
1
2
3

ALT
MODERAT
MODERAT
ALT
MODERAT
MOLT ALT
ALT
MODERAT
MODERAT
MODERAT
ALT
MODERAT
ALT
ALT
MODERAT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT

Rangs pressupostaris

Valor

<50.000€
50.000-200.000€
200.000-500.000€
>500.000€

0
-1
-2
-3

*RF=(((OD*2)+OI)+P+B)-2

Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre
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