Parc Natural del Delta de l’Ebre

Inf. PARCPRE034/2019

GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe sobre el “Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2016
– 2021, temporada 2019” al municipi de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Aquest informe respon a la petició d’informe presentada per la Direcció General de Polítiques de
Muntanya i del Litoral, en data de 18/12/2018, sobre el «Pla de distribució d’usos i serveis de
temporada de les platges 2016 – 2021, temporada 2019» al municipi de Sant Carles de la Ràpita
(Montsià).
Després d’examinar la documentació del Pla, el Parc Natural requerí a l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita, en data de 21/12/2018, informació addicional referent al sistema de neteja de les platges
incloses en el Pla, així com sobre la gestió dels residus generats. Aquesta reclamació fou aportada
per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita en data de 31/01/2019.

1.

Marc normatiu

En relació amb el projecte objecte d’aquest informe, hi és d’aplicació el següent marc normatiu:
-

-

-

-

-

-

Parc Natural del Delta de l’Ebre (Decret 332/1986, de 23 d’octubre, sobre declaració del Parc
Natural del Delta de l’Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l’Illa
de Sapinya).
Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla
d'espais d'interès natural), límits dels quals han estat modificats per l’Acord de Govern
GOV/112/2006.
Xarxa natura 2000, LIC i ZEPA. (Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs
d’importància comunitària (LIC)).
Instruments de gestió de Xarxa natura 2000 (Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre,
pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània,
integrants de la xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de
Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel
qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants
de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió).
Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya,
modificat per la Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació,
descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya.
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Per altra banda, també s’han tingut en compte els documents “Criteris per a la valoració dels Plans
d’usos de platges”, elaborat per la Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i el «Protocol de
bones pràctiques en el fondeig i ancoratge al litoral català», elaborat pel Grup de treball d’hàbitats
d’interès pesquer de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

2.

Descripció del Pla

L’objecte del Pla és descriure i cartografiar el conjunt d'instal·lacions i d’activitats a emplaçar a les
platges i al domini públic maritimoterrestre durant la temporada de 2019. Inclou únicament elements
desmuntables vinculats a l'ús de platges (guinguetes, dutxes, sanitaris, elements informatius, canals
d’entrada i sortida a mar dels diversos usos...).
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El Pla contempla la instal·lació d’elements de serveis a les següents platges:
-

Barra del Trabucador
Platja del Parc de Garbí
Platja dels Hortets
Platja de Capri
Platja de l’Aiguassera
Platja de la Senieta
Platja del Far
Platja de les Delícies
Platja del Suís

3.

Avaluació ambiental

3.1 L’objectiu del present informe és valorar ambientalment el Pla de distribució d’usos i serveis de
temporada de les platges 2016 – 2021, temporada 2019, presentat per l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, en el marc de les competències del Parc Natural del Delta de l’Ebre i d’acord
amb els objectius ambientals, derivats d’entre d’altres normatives, del Decret 332/1986 i dels
acords de Govern GOV/112/2006 i GOV/150/2014.
3.2 En aquesta avaluació ambiental hom té en compte solament les disposicions del Pla referents al
tram de platja de la Barra del Trabucador, ja que tota la resta de platges se situen fora dels
àmbits del Parc Natural del Delta de l’Ebre, de la Xarxa natura 2000 (ZEC i ZEPA “Delta de
l’Ebre”, codi ES0000020) i de l’Espai d’interès natural Delta de l’Ebre.
3.3 Pel que fa a la Barra del Trabucador, el Pla de 2019 no afecta cap zona d’herbassars de
fanerògames marines. Tot i que alguns dels serveis planificats (Escoles Nàutiques) d’accés a la
badia dels Alfacs es localitzen propers a prades de fanerògames marines de Cymodocea
nodosa, no van associats ni la instal·lació de cap sistema d’abalisament ni a cap camp de boies.
3.4 Els serveis i usos contemplats al tram de la Barra del Trabucador no suposen cap canvi pel que
fa al nombre de serveis i de la superfície ocupada en relació a la temporada de 2018.
Les Estacions Nàutiques EN-02, EN-03, EN-04 i EN-05 si situen en una zona adjacent a hàbitats
d’interès comunitari (dunes i vegetació halòfila). Per altra banda, aquesta zona compta amb un
abalisament permanent, perpendicular a la línia litoral, de protecció de flora i fauna, instal·lada
pel Parc Natural. Atès que la cartografia aportada en el Pla no és prou detallada no podem
determinar si la ubicació d’aquests serveis envaeix la zona d’accés restringit (segons defineix
l’abalisament del Parc). En qualsevol dels casos, segons la normativa ambiental, cal respectar la
zona abalisada (totes les EN s’han de situar a l’exterior d’aquesta) i cal reforçar la senyalització,
indicant explícitament la prohibició de pas de vehicles, persones i embarcacions.
3.5 La documentació aportada en relació al sistema de neteja de la platja del Trabucador contempla
la recollida manual superficial de la brossa, el seu dipòsit en grans bosses de plàstic i el seu
abassegament en grans contenidors distribuïts per la platja. El sistema d’abassegament en grans
contenidors metàl·lics presenta en aquest entorn un impacte paisatgístic negatiu, més tenint en
compte la gran acumulació de deixalles que es produeix al llarg de tota o d’una part de la
temporada. Per altra banda, aquests contenidors són emprats com a contenidors de deixalles
dels usuaris de l’espai i, sovint, aquestes són depositades per fora dels contenidors, mentre que
altres vegades les bosses de plàstic es trenquen i la brossa es dispersa pel seu entorn. En
aquest sentit, entenem que la gestió d’aquest residus no és compatible amb la qualitat d’una
platja dins d’un entorn natural i es contradiu amb la directriu del manteniment de les platges del
Parc Natural del Delta de l’Ebre, en el sentit de responsabilitzar als usuaris de reduir els residus,
el seu reciclatge i el seu transport fins als establiments o instal·lacions adequades.

! "

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Francesc Vidal
Esquerre, CPISR-1 C Antoni
Curco Masip 07/02/2019,
07/02/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0GQUNYGYJZ3MG1RGWVBDXOU86NSKN51R*
0GQUNYGYJZ3MG1RGWVBDXOU86NSKN51R

Data creació còpia:
07/02/2019
Data caducitat còpia:
07/02/2022
Pàgina 2 de 3

Parc Natural del Delta de l’Ebre

4.

Conclusions
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Un cop analitzada la documentació tramesa sobre la memòria i la cartografia del «Pla de distribució
d’usos i serveis de temporada de les platges 2016 – 2021, temporada 2019» al municipi de Sant
Carles de la Ràpita (Montsià) i atenent la normativa de conservació derivades de les figures de
protecció del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de la Xarxa natura 2000 en l’àmbit del projecte,
concloguem:
-

Informar favorablement sobre el sistema d’abassegament de les deixalles en contenidors
metàl·lics a la platja del Trabucador per la temporada de 2019. No obstant això, des del Parc
instem a canviar els sistema de gestió dels residus recollits a la platja del Trabucador en properes
temporades, en el sentit que el conjunt de residus recollits en cada jornada de neteja siguin
transportats directament al gestor de residus.

-

Informar favorablement sobre els usos i serveis de temporada a la Barra del Trabucador,
condicionat a:
a. Ubicar les estacions nàutiques (EN-02, EN-03, EN-04 i EN-05) fora de l’àrea delimitada per
l’abalisament de protecció
b. Ubicar les estacions nàutiques (EN-02, EN-03, EN-04 i EN-05) fora de les àrees de vegetació
natural
c. Instal·lació d’elements informatius indicant explícitament la prohibició de pas de vehicles,
persones i embarcacions al sector abalisat.

El tècnic
Vist i plau,
El director
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