DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ
TES/....../2020, d’informe d’impacte ambiental del Projecte Optimització de l’ús de l’aigua
al Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i condicionament de l’Avantcanal, promogut
per la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i tramitat per
l’Agència Catalana de l’Aigua, al terme municipal de Xerta (exp. OTAATE20200074).
—1 Antecedents
El dia 7 de maig de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua va comunicar a l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre que havia signat un conveni amb la Comunitat General
de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre per a la redacció de la documentació relativa
al Projecte Optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i
condicionament de l’Avantcanal, al terme municipal de Xerta.
Va sol·licitar l’inici del procediment d’avaluació ambiental simplificada i va adjuntar el
document ambiental del Projecte.
—2 Marc normatiu
L’article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, estableix que
els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de forma
apreciable, directament o indirectament, espais protegits per la xarxa Natura 2000 són
objecte d’avaluació d’impacte ambiental simplificada.
La finalitat de l’informe és valorar la necessitat de sotmetre el Projecte al procediment
d’avaluació d’impacte ambiental ordinària.
—3 Descripció del Projecte i del document ambiental
El Projecte Optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i
condicionament de l’Avantcanal (coordenades UTM X: 288836, Y: 4533047) pretén
solucionar els problemes detectats per la Comunitat General de Regants del Canal de la
Dreta de l’Ebre a la zona de l’avantcanal.
Aigües amunt de la captació de la Central Hidroelèctrica actual hi ha la captació d’aigua.
Aquesta aigua circula per un canal revestit de 515 m de llargada i 12,50 m d’amplada de
secció rectangular i continua per un tram no revestit trapezoïdal de 203 m de llarg que
limita al marge esquerre amb un dic de contenció de formigó i al dret amb un talús de
roca. A la part final, el canal s’amplia i es divideix en el canal de navegació i l’entrada al
Canal de la Dreta de l’Ebre.
El sobreeixidor existent se situa al marge esquerre 15 m aigües amunt del punt final.
Consta de dues comportes abatibles i tres murs de separació. El sobreeixidor construït no
funciona correctament i el mecanisme és ineficient, de manera que s’acumula una gran
quantitat de troncs en aquesta zona.
A 230 m de l’inici de l’avantcanal hi ha una comporta abatible submergida com a element
de contenció que tampoc funciona adequadament, per mida i disseny.
En aquest tram no revestit no hi ha camí de servei; hi ha un talús rocós.
Així, d’acord amb la memòria del Projecte, s’han detectat els problemes següents:
 La comporta de retenció actual no funciona correctament (no poden tancar
l’avantcanal totalment).
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L’avantcanal no té revestida la solera ni un dels laterals, la qual cosa provoca que
es produeixin pèrdues importants de cabal i es perdi làmina d’aigua.
No es disposa de camí de servei per al manteniment en el tram no revestit.
Hi ha una rampa d’accés molt petita i deteriorada que no permet l’accés de
maquinària dins de l’avantcanal.
L’aigua que circula pel canal no té prou velocitat en sentit transversal per conduir
els flotants cap al sobreeixidor.
La cota del llavi del sobreeixidor és massa alta, de manera que la làmina d’aigua
del sobreeixidor és molt petita, les velocitats a l’entorn del sobreeixidor són molt
baixes i els troncs d’un cert diàmetre no poden travessar-lo. En haver-hi dues
comportes, molts flotants queden subjectes al mur central.
La passarel·la de coronació del sobreeixidor deixa molt poca alçada lliure per al
pas de flotants, fet que provoca que hi quedin atrapats.
La biga deflectora té un angle molt obert i no dirigit cap al sobreeixidor i, a més,
només ocupa una meitat del canal, ja que l’altra ha de quedar lliure per a la
navegació.

Per tal de solucionar aquests problemes, es projecta:






El revestiment de 203,07 m de l’avantcanal per dotar-lo d’una secció rectangular
de formigó armat.
La millora i ampliació de la rampa d’accés existent perquè puguin accedir al canal
les màquines de neteja i s’hi pugui fer el manteniment.
Un camí de servei de 185 m de longitud, amb amplada variable de 4,5-5,0 m, que
dona continuïtat al camí de servei existent en el marge dret.
La instal·lació d’una comporta de seccionament sobre el tram de canal revestit.
L’execució d’un nou sobreeixidor lateral, situat a la part final de l’avantcanal, 60 m
aigües amunt de l’actual.

En el document ambiental es presenten tres alternatives quant al revestiment de
l’avantcanal: l’alternativa 0, que consisteix a no executar cap millora; l’alternativa 1, que
suposa dotar l’avantcanal d’una nova secció rectangular de formigó armat, i l’alternativa
2, que suposa construir una secció rectangular aprofitant el lateral ja revestit, i obtenir així
una secció trapezoïdal.
Tot i que considera que l’execució mixta d’una secció trapezoïdal comporta aprofitar part
del dic existent i, per tant, un estalvi econòmic, s’escull l’alternativa 1 per homogeneïtzar
la secció rectangular ja existent a l’avantcanal, facilitar les feines de neteja i reparació i
suposar menys ocupació.
Quant a la millora del sobreeixidor, es plantegen: l’alternativa 0, que consisteix a no
executar cap millora; l’alternativa 1, que consisteix a mantenir la ubicació del sobreeixidor
i la biga deflectora i afegir elements d’ajuda al flux per dirigir els flotants cap al
sobreeixidor: en l’alternativa 1a és un agitador de flux i en l’alternativa 1b, un sistema de
neteja fix format per una cinta transportadora amb rascletes situada sobre la biga
deflectora; i l’alternativa 2, que suposa la construcció d’un nou sobreeixidor i una biga
deflectora.
Les alternatives 1a i 1b tenen menys cost d’implantació, però requereixen un
manteniment; per tant, s’escull l’alternativa 2.
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En el document ambiental s’identifiquen i es valoren els impactes de les actuacions
previstes sobre el medi i es proposen mesures preventives i correctores per pal·liar-ne els
efectes.
—4 Consultes
A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones
interessades consultades en aquesta fase i s’hi indiquen amb una “X” les que han emès
informe en relació amb el document ambiental:
Relació de consultats
Agència de Residus de Catalunya. DTES
Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica.
DTES
Protecció Civil de les Terres de l’Ebre. Departament d’Interior
Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre
Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les
Terres de l’Ebre
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. DARP
Ajuntament de Xerta
Consell Comarcal del Baix Ebre
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)
Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA)
Greenpeace España
Grup Ecologistes de Tarragona i l'Ebre – Ecologistes en Acció
SEO/BirdLife
Institut Ildefons Cerdà
Institut per a la Conservació dels Rapinyaires
Federació Ecologistes en Acció de Catalunya

Respostes
rebudes
x
x
x

Les respostes rebudes s’han tingut en compte en l’avaluació d’impacte ambiental.
L’Agència de Residus de Catalunya va emetre un informe de caràcter favorable, amb
data 16 de juny de 2020, en què assenyala aspectes a tenir en compte en relació amb la
gestió dels residus i el compliment de la normativa referent a activitats potencialment
contaminants del sòl, a la gestió de residus d’enderrocs, construcció i excavació, a
l’enderroc de les edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut
d'amiant i a la valorització de materials naturals excavats.
D’acord amb l’informe que va emetre el Departament de Cultura, amb data 19 de juny de
2020, el Projecte no afecta cap jaciment arqueològic conegut ni documentat. L’informe
assenyala que, si en el decurs dels treballs es posa de manifest l’existència de restes
arqueològiques, les obres s’han d’aturar en els punts afectats i no es podran continuar
fins a la seva completa excavació, documentació i, si escau, recuperació, d’acord amb la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
D’acord amb la comunicació de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre del Departament
d’Interior, de 30 de juny de 2020, no es considera que l’actuació comporti la generació de
riscos amb afectació a la capacitat d’autoprotecció de les persones.
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D’acord amb la Instrucció DGPAMN/1/2019 de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre és la
responsable del pronunciament i emissió de l’informe sobre el medi natural, i aquesta
valoració ja ha estat incorporada en aquest informe.
—5 Avaluació d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III
5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte
El Projecte preveu actuacions limitades al revestiment de l’avantcanal del Canal de la
Dreta de l’Ebre i a la construcció d’elements per resoldre les problemàtiques detectades
amb un abast reduït i no s’espera que produeixin efectes significatius en relació amb
l’acumulació amb altres projectes, l’ús de recursos naturals, la generació de residus, la
contaminació, així com altres inconvenients, considerant, en particular, les substàncies i
les tecnologies usades.
555 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte
Pel que fa al sistema d’espais naturals protegits, el Projecte se situa dins l’espai d’interès
natural Riberes i Illes de l’Ebre i de la xarxa Natura 2000 Riberes i Illes de l’Ebre (codi
ES5140010), que és una zona especial de conservació.
En aquesta àrea, s’hi localitzen els hàbitats d’interès comunitari: Rius de terra baixa i de
la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion), amb codi 3260, i alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
amb codi 92A0. Tots dos es consideren element clau d’aquest espai.
Pel que fa a la fauna, l’avantcanal se situa en una zona d’espai vital de l’àliga cuabarrada
(Aquila fasciata).
A més, en aquest tram del riu Ebre hi ha presència segura de bavosa o rabosa de riu
(Salaria fluviatilis) i madrilla (Chondrostoma toxostoma), tortuga d’estany (Emys
orbicularis) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Així mateix, està inclòs en l’àrea de
distribució de la llúdriga (Lutra lutra), element clau de l’espai protegit.
D’altra banda, no es disposa d’informació completa per descartar la presència de
Margaritifera auricularia i altres nàiades en aquesta zona. Tot i que cal dir que en els
últims anys ha patit un greu empitjorament, la situació d’aquesta espècie és molt crítica i
està en perill crític d’extinció, si no ja extinta, en aquest tram de l’Ebre.
Així, atesa la diversitat faunística d’aquest espai, cal garantir que l’execució del Projecte
no comportarà cap destorb a les espècies de fauna presents i que l’ús d’aquestes
infraestructures no interferirà en la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès
comunitari presents en l’àmbit.
555 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes
5.3.1 Impacte sobre el medi aquàtic
Cal incorporar mesures de protecció del medi aquàtic durant les obres projectades. Tenint
en compte el risc de vessament de residus al riu, cal ser molt curosos en l’execució de les
obres.
5.3.2 Impacte sobre la flora, la vegetació i el sòl
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Per evitar l’afectació a la flora, la vegetació i el sòl, cal situar la zona d’emmagatzematge
de material i del parc de maquinària en zones sense vegetació.
Cal preveure la restauració dels possibles talussos, camins i efectes dels moviments de
terres que es puguin dur a terme durant l’execució de les obres.
5.3.3
Impacte sobre la fauna
La fauna íctica del riu Ebre es compon de nombroses espècies autòctones de gran
interès, tot i que en les darreres dècades ha sofert greus impactes i transformacions a
causa de la pressió i la transformació del mateix riu. La reiterada introducció d’espècies
exòtiques (incloent-hi grans depredadors), la transformació hidromorfològica, la
disminució i la regulació del cabal i la contaminació de les aigües són els principals
factors que han donat lloc a l’estat fràgil i vulnerable de la fauna íctica de l’Ebre.
Atès que es té constància de la presència de bavosa de riu (Salaria fluviatilis) en l’àmbit
del Projecte, cal respectar el període reproductiu i de posta i evitar que les obres afectin
l’època de fresa.
A més, no es pot descartar que en aquesta zona hi siguin presents poblacions de
bivalves com Margaritifera auricularia, Unio mancus i Psilunio littoralis.
Per evitar l’afectació directa de les obres, abans de l’actuació cal rescatar els individus
que hi pugui haver, vist que es preveu l’assecament total de l’avantcanal.
Atès que les obres suposaran el revestiment del fons amb formigó, la qual cosa afectarà
l’hàbitat d’aquestes espècies, una vegada finalitzats els treballs cal permetre l’aportació
natural de graves.
5.3.4 Vulnerabilitat del Projecte davant riscos d’accidents greus o catàstrofes
Tot i que el municipi de Xerta està inclòs en el llistat de municipis catalogats com d’alt risc
d’incendi forestal, que preveu el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals, atesa la naturalesa del Projecte no es valora
el risc d’incendi.
Pel que fa al risc sísmic, a la zona aquest risc és baix; correspon a la zona d’intensitat
sísmica VI atès que a Catalunya el risc sísmic només es localitza en àrees dels Pirineus i
del Sistema Mediterrani i està limitat als moviments tectònics relacionats amb l’estructura
geològica de les principals alineacions muntanyoses, on hi ha línies de falla importants.
D’acord amb el SISMICAT, només s’esperen danys lleus a partir d’intensitat VII-VIII i
danys moderats a partir de zones amb intensitat VIII.
Davant una avinguda de cinc-cents anys de període de retorn, quedaria inundada la zona
de les instal·lacions hidràuliques i un àmbit molt superior. No obstant això, s’assenyala
que les repercussions ambientals d’aquesta inundació són nul·les, ja que no modifiquen
les condicions hidràuliques pel que fa a la capacitat de transport d’aigua en el riu o en
l’avantcanal.
Per tot això, es considera que el medi afectat pot assumir les obres previstes, sempre que
es compleixin les mesures preventives i correctores definides en el document ambiental i
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les condicions addicionals que s’indiquen en l’informe, amb la qual cosa l’afectació sobre
els valors ecològics de l’espai protegit es considera compatible.
—6 Resolució
En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes
consultes formulades, així com els criteris de l’annex III de la Llei 21/2013, de
desembre, d’avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la
ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de l’Oficina de
Ambient de les Terres de l’Ebre,

a les
9 de
seva
Medi

Resolc:
Primer
Emetre l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte Optimització de l’ús de l’aigua al
Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i condicionament de l’Avantcanal, promogut per
la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i tramitat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, al terme municipal de Xerta, pel qual es determina que el Projecte no
s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació
prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient.
Segon
Incloure les condicions addicionals següents:
55 Hàbitats
 Prèviament a l’inici de la intervenció, s’ha de delimitar la zona d’actuació per evitar
el pas de maquinària cap a l’entorn i l’afectació de les zones de vegetació més
sensibles.
 En cap cas es poden ubicar les zones d’abassegament de materials ni el parc de
maquinària en zones amb presència d’hàbitats ni espècies singulars, ni en zones
de risc de contaminació de les aigües, i situar-les allunyades del curs del riu.
 Cal usar els camins existents per accedir a l’àmbit sense obrir nous accessos.
 S’han d’aprofitar les obres per eliminar els canyars d’Arundo donax existents a
l’àmbit. Atesa la capacitat de rebrot del rizoma i de la tija d’Arundo donax, en cas de
generar restes de canyes, cal retirar-les i gestionar-les adequadament portant-les a
un abocador de residus vegetals o bé triturant-les amb trituradores de jardineria de
manera que s’elimini la capacitat de rebrot.
 Cal tenir especial cura durant l’actuació prevista per evitar afectar el riu amb
vessaments de materials i adoptar les mesures preventives adients.
 Cal preveure la restauració dels possibles talussos, camins i efectes dels
moviments de terres que es puguin dur a terme durant l’execució de les obres.
 Cal ajustar els treballs de desbrossament a les prescripcions establertes al Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre.
55 Fauna
 Pel que fa a la fauna ictiològica, cal evitar que les obres afectin l’època de fresa de
Salaria fluviatilis i de nidificació de l’avifauna. Per tant, cal evitar els treballs entre
l’1 de març i el 31 de juliol.
 Cal rescatar els peixos, amfibis o rèptils que puguin quedar atrapats en la zona de
l’avantcanal abans de l’inici de les obres.
 Prèviament a l'inici de les obres i de l'assecament total de l'avantcanal, s'ha de
posar en coneixement de l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre perquè
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els tècnics puguin inspeccionar-ne el fons a la cerca de naiàdes i Salaria fluviatilis
i rescatar els individus que hi puguin haver.
Per respectar l’horari d’activat de determinades espècies com la llúdriga, i com a
mesura preventiva pel que fa a les molèsties produïdes pel soroll de l’obra, no es
poden dur a terme els treballs a partir de les 18.00 h i fins a les 7.00 h.
En la fase de funcionament de l’avantcanal, no s’hi permet l’assecament total i el
dragat del fons per possibilitar l’acumulació natural de graves i la restauració de
l’hàbitat.
Per evitar ofegaments, s’han d’aplicar mesures per facilitar la sortida de la fauna
que pugui quedar atrapada a l’avantcanal, com el disseny de rampes d’obra de
doble pendent, amb una amplada no inferior a 50 cm, de base rugosa i pendent
suau (màxim 30º).

55 Gestió de residus
 Establir zones d’emmagatzematge dels residus generats durant els treballs i
gestionar-los d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 Definir zones i protocols d’actuació per al canvi d’oli i combustible de la
maquinària per tal de prevenir vessaments accidentals al sòl.
55 Patrimoni cultural
 Si, durant l’execució del Projecte, es troben restes arqueològiques, s’aturaran les
obres en els punts afectats i no es podran continuar fins a la seva completa
excavació, documentació i, si escau, recuperació, d’acord amb la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del patrimoni cultural català, i amb el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Tercer
Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe
final, signat per la direcció ambiental de l’obra, que verifiqui el compliment de les mesures
correctores i de les condicions que s’estableixen en el document ambiental i en aquesta
Resolució.
Quart
Traslladar aquesta Resolució a l’Oficina de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, perquè la
notifiqui a la persona interessada.
D’acord amb el que estableix l’article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, aquesta Resolució d’informe d’impacte ambiental s’ha de fer
pública mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la
seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

De conformitat amb l’article 47.5 de la Llei d’avaluació ambiental, l’informe d’impacte
ambiental no serà objecte de cap recurs, sens perjudici dels que escaiguin en via
administrativa o judicial davant l’acte, si escau, d’autorització del Projecte.
Ferran Miralles i Sabadell
Director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural
Signat electrònicament

Provenza, 204-208
08008 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
http://territori.gencat.cat

Doc.original signat per:
Ferran Miralles Sabadell
29/10/2020

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

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*03WY4GZGL9MS164SPKB7P2XSCTNEF4YM*
03WY4GZGL9MS164SPKB7P2XSCTNEF4YM

Data creació còpia:
02/11/2020 08:24:49
Data caducitat còpia:
02/11/2023 00:00:00
Pàgina 8 de 8

