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1.1 SEGONA FASE DE L’AGENDA 21 

Un cop finalitzada la primera fase de l’Agenda 21de Móra d’Ebre, és a dir, la fase de diagnosi 

(juntament amb la seva fase inicial de recollida d’informació per a realitzar la memòria 

descriptiva), s’inicia la segona fase, el Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat. Durant aquest 

procés, concretat a través del present document, han estat dissenyades les línies estratègiques, 

els programes d’actuació i les accions, que s’han de portar a terme per tal de desenvolupar en 

la seva totalitat l’Agenda 21 de Móra d’Ebre; per tant, per a iniciar un nou camí envers la recerca 

de la sostenibilitat a escala local. El Pla d’Acció es basa en els resultats sorgits de la fase de 

diagnosi i servirà per modificar la dinàmica d’utilització de recursos naturals, així com millorar 

l’estat social, demogràfic, econòmic i ambiental del municipi.  

Cada Pla d’acció local és únic i individual en el seu contingut i en la seva aplicació, i ho és en 

funció dels trets diferencials que caracteritzen cada municipi i de les seves pròpies 

problemàtiques. Per tant, el Pla d’Acció de Móra d’Ebre es fonamenta en la realitat específica 

municipal, la qual ha estat definida en la diagnosi. 
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1.2 OBJECTIUS 

L’objectiu principal del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat (en endavant PALS) és esdevenir 

una eina amb finalitat pràctica, un pla estratègic que dissenyi de forma concreta les actuacions 

a desenvolupar en el camí establert cap a la sostenibilitat. Aquesta sostenibilitat, a Móra d’Ebre, 

cal entendre-la com un objectiu únic, però amb dos eixos claus: un de socioeconòmic i un altre 

d’ambiental, de manera que en el procés cal integrar diferents programes en les diverses 

dimensions esmentades per tal d’assolir un escenari sostenible des del punt de vista ambiental, 

així com just socialment i econòmicament parlant. Les diferents actuacions del PALS han 

d’ésser concordants amb les conclusions sorgides de la diagnosi per tal de donar legitimitat al 

mateix procés d’Agenda 21 i, per suposat, han d’incloure les propostes i iniciatives sorgides 

dels diferents processos de participació. 
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1.3 METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada per portar a terme el PALS, es basa principalment, en el treball de les 

diferents propostes sorgides durant la primera fase d’Agenda 21 –la fase de diagnosi–, així com 

del conjunt d’aportacions recollides al llarg de les diferents sessions que han constituït el Pla de 

Participació. Per tant, les propostes, accions i iniciatives incorporades al pla tenen el seu origen 

en:  

(i) Les propostes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 

(ii) Les propostes de la Diputació de Tarragona. 

(iii) L’equip tècnic de Mare Nostrum, format per professionals que han assolit un coneixement 

significatiu del municipi al llarg de la fase de diagnosi. Aprofitant d’altres experiències i el seu punt 

de vista extern, aquest conjunt d’especialistes aporta una visió alternativa, pràctica i, si més no 

objectiva, al procés d’elaboració del PALS. Tot això sense descuidar la complexitat inherent a la 

realitat social d’un municipi com Móra d’Ebre i, per tant, tenint en compte i considerant la realitat i 

visions municipals aportades pels diferents mecanismes de consulta i participació.  

(iv) Els processos participatius i de consulta: 

a. L’enquesta difosa entre la població en la fase de diagnosi, la qual proposava la 

següent qüestió: “Apunti, si us plau, quines actuacions o accions s’haurien d’impulsar 

per tal millorar Móra d’Ebre”. 

b. El Taller de diagnosi, tot i que ha estat desenvolupat durant la fase de diagnosi, ha 

generat propostes aportades pels seus participants relacionades amb diferents 

actuacions a realitzar al municipi. Però ha estat en el Taller de pla d’acció, 

desenvolupat durant el mes de febrer de 2007, on s’han concretat al màxim, per part 

de la població local, les diferents propostes per al futur desenvolupament sostenible de 

Móra d’Ebre.  

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha d’ésser l’entitat encarregada de portar a terme i vetllar per 

l’aplicació del Pla d’Acció, així com pel seu correcte seguiment. D’acord amb això, el tràmit 

seguit per tal d’elaborar el document de PALS definitiu ha estat la presentació prèvia al 

Consistori Municipal d’un document de treball preliminar per tal de consensuar les diferent línies 

estratègiques, projectes i accions a incloure al pla. D’aquesta manera s’aconsegueix que el 

PALS, sorgit a partir de la diagnosi i del pla de participació social, un cop consensuat amb 

l’Ajuntament, adquireixi un caràcter pràctic, que estigui plenament legitimat per tal de ser 

executat, i que permeti prioritzar les actuacions a portar a terme. Ha correspost, doncs, a 

l’Ajuntament la revisió de les línies estratègiques, així com dels projectes i accions proposades a 

través del document previ de treball, excloent i incorporant les accions que es considerin 

oportunes (d'acord amb els objectius, la viabilitat econòmica i tècnica, etc.). 

Per últim, convé considerar que l’execució d’aquest pla serà garantida mitjançant el disseny i la 

implementació de tot un seguit d’eines i mecanismes de seguiment, el conjunt dels quals 

permeti (i) dinamitzar la execució del pla, (ii) avaluar-ne el seu compliment, (iii) valorar el grau 

d’assoliment dels diferents objectius fixats per a cada acció i programa iniciat, (iv) vetllar per la 

seva renovació, correcció i millora, etc. 
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Així, als efectes de dinamitzar aquest procés, serà constituïda una comissió local de seguiment, 

la qual, amb caràcter independent, disposarà de la resta d’eines de seguiment amb l’objecte de 

vetllar pel compliment del PALS. 
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1.4 ESTRUCTURA 

L’estructura bàsica del Pla d’Acció Local de Móra d’Ebre es basa en la jerarquització de les 

diferents propostes a tres nivells, les línies estratègiques, els programes d’actuació i finalment 

les accions. Es descriuen a continuació cadascun d’aquests nivells: 

1.4.1 Línies estratègiques 

Són els grans eixos que han de regir les 

actuacions dirigides a la consecució i 

l’assoliment del model de desenvolupament 

sostenible. Aquestes han de posseir una 

nomenclatura curta,  clara i accessible a 

tothom, a més de gaudir d’una marcada 

transversalitat, això és, treballar l’àmbit 

territorial per així evitar la sectorització 

excessiva d’aquestes. En el cas de Móra 

d’Ebre es proposen 7 línies estratègiques.  

1.4.2 Programes d’actuació 

Són els diferents objectius o vies de desenvolupament de les línies estratègiques, les àrees 

d’actuació en què es divideixen aquestes. Les característiques principals d’aquest programes 

d’actuació han de ser la seva polivalència i el seu caràcter complementari i exemplificador. Al 

municipi de Móra d’Ebre es proposen 27 programes d’actuació. 

1.4.3 Accions 

Són el tercer nivell de desenvolupament del pla d’acció local: les propostes pràctiques i 

concretes d’actuació local. El format de desenvolupament de les diferents accions és la fitxa 

d’actuació, la qual ha de facilitar la seva incorporació en les polítiques i gestió municipals. En el 

cas de Móra d’Ebre es proposen un total de 81 accions. 
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2.1 INTRODUCCIÓ AL DOCUMENT 

A continuació s’exposen les diferents estratègies, programes i accions que constitueixen el 

PALS de Móra d’Ebre. Aquestes han estat revisades, millorades, validades i prioritzades per 

l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Cada acció proposada es presenta a través d’un quadre o fitxa 

tipus amb el següent contingut: 

- Línia Estratègica a la qual pertany l’acció. 

- Programa d’actuació, el programa dins cada línia estratègica al qual pertany l’acció. 

- Acció, títol de cada acció o iniciativa proposada per avançar dins la línia estratègica de 

que es tracti. 

- Descripció, breu,  de l’acció o proposta. 

- Objectius, la finalitat perseguida mitjançant l’aplicació de cada acció. 

- Agents implicats, administracions, entitats i sectors involucrats en l’execució de l’acció. 

- Valoració econòmica, quan es possible s’incorpora l’estimació del cost aproximat que pot 

comportar el desenvolupament de l’acció. 

- Finançament, possibles fonts econòmiques o línies de subvenció.  

- Prioritat, urgència o preferència en la realització (aquesta pot ser màxima, mitja, o bé 

baixa o menor). 

- Termini, període de temps aproximat per portar a terme l’acció; pot ser a curt termini (de 

0 a 2 anys), mig termini (de 3 a 5 anys) o llarg termini (de 6 a 10 anys). 

- Estat d’execució de l’acció, indica si aquesta ja s’ha iniciat, està per redactar, per 

executar, en projecte, avantprojecte, en execució, en curs d’execució, etc.  

- Indicador de seguiment, relació dels possibles indicadors que mostrin l’assoliment dels 

objectius marcats per l’acció proposada. La descripció de l’indicador es troba en el 

document del Pla d’Organització i Seguiment. 

- Observacions, altres aspectes que es considerin d’interès: sinèrgies, justificacions, etc. 

El model de fitxa d’actuació  a desenvolupar per a cada acció serà el següent: 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 
PROGRAMA 

ACCIÓ 

Descripció  

Objectius  

Agents implicats  

Valoració econòmica  

Finançament  Accions relacionades  

Prioritat  Termini  Estat execució  

Indicador de 
seguiment 

 

Observacions  
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2.2 DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

El Pla d’Acció Local de Móra d’Ebre respon a una realitat municipal concreta, amb unes 

característiques que el fan particular. L’origen de les línies estratègiques i de cada una de les 

accions que l’estructuren ha estat, principalment, la diagnosi i el treball dut a terme en el procés 

de participació social. D’aquesta manera, el document de Pla d’Acció de Móra d’Ebre, després 

de ser consensuat pel Consistori Municipal, ha de respondre i adequar-se a les necessitats 

municipals, prioritzant aquelles accions que siguin més urgents sense oblidar aquelles que 

potser no ho són tant, però que, igualment, esdevenen necessàries.  

Un cop revisades les diferents potencialitats o aspectes positius, així com les amenaces, 

mancances o punts febles detectats durant la fase de diagnosi, i en funció de les propostes 

sorgides al llarg del procés d’Agenda 21, s’han establert tres estratègies generals, les quals fan 

referència als tres àmbits que comprèn l’Agenda 21 de Móra d’Ebre, és a dir: l’estratègia 

ambiental, l’estratègia econòmica i, finalment, l’estratègia social. Cadascuna d’aquestes 

estratègies inclou unes línies estratègiques més concretes desenvolupades amb les 

corresponents accions. 

Per últim, convé explicitar que s’ha intentat reduir el nombre total de línies estratègiques amb 

l’objecte de dotar de la màxima operativitat i senzillesa al PALS. L’estructura final de la proposta 

és la següent: 

- 7 línies estratègiques 

- 27 programes 

- 81 accions 

2.2.1 L’estratègia ambiental 

L’estratègia ambiental del present document es composa de 7 línies estratègiques, al voltant de 

les 4 dimensions que s’han tracta al llarg de tot el document: dimensió ambiental, econòmica, 

social i territorial. Contràriament a una sola línia tant per a l’estratègia econòmica com per la 

social i la territorial. D’aquesta circumstància, doncs, se’n pot despendre el pes important que el 

PALS ha atorgat a les accions de caire ambiental, per raó de les considerables mancances –en 

aquest sentit– existents en el municipi de Móra d’Ebre. 

 

Dimensió ambiental 

D’entrada cal posar de relleu la primera línia estratègica, la qual engloba múltiples accions 

encaminades a dotar l’Ajuntament de Móra d’Ebre d’una Regidoria de medi ambient ben 

estructurada, coordinada i amb suficients recursos, la qual haurà d’encapçalar la materialització 

de la major part d’accions que proposa el present document del PALS. 

La següent línia estratègica, de manera complementària a la primera, es presenta amb voluntat 

d’aplicar accions que facin més transparent, democràtica i participativa l’acció política i la gestió 

pública de l’Administració local. Igualment, s’insta al Consistori a fer públic l’accés a la 

informació ambiental, creant els òrgans i mecanismes necessaris per a tal fi. 

Finalment, les estratègies 3 i 4 emmarquen un seguit d’accions amb una aplicació més real i 

palpable sobre el territori, les quals seran responsables de la transformació directa del municipi 
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vers l’objectiu final del desenvolupament sostenible. Així, aquestes línies estratègiques 

introdueixen mesures per a la gestió del medi natural i la sostenibilitat urbana. 

A continuació s’enumeren les 4 línies estratègiques que formen part de l’estratègia ambiental 

del present PALS de Móra d’Ebre: 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:  

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3:  

MILLORA EN LA GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4:  

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

 

Dimensió econòmica 

L’estratègia econòmica s’ha desenvolupat a través de la següent línia estratègica: 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

En la mateixa s’hi inclouen un seguit de mesures que tenen com a objectiu comú continuar 

impulsant i revitalitzant els diferents sectors econòmics que sostenen l’economia del municipi, 

Així també es dona una especial preponderància per les activitats menys desenvolupades 

actualment, com el turisme, les quals aporten, més enllà d’un benefici econòmic directe, 

plusvàlues derivades de la diversificació de l’economia municipal. 

 

Dimensió social  

Pel que fa a la dimensió social totes les actuacions s’engloben dins d’una única línia estratègica. 

L’estratègia social engloba un conjunt d’accions encaminades a facilitar els serveis i l’atenció als 

sectors socials del municipi més desfavorables, és a dir, els joves –amb problemàtiques 

associades a l’accés a l’habitatge, a determinades feines qualificades i amb manques d’espais 

d’oci de qualitat–, als immigrants, i a la gent gran –amb requeriments d’assistència social i 

sanitària propers al ciutadà–. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
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Dimensió territorial 

Les accions dins de la línia territorial cerquen la millora de l’estat de conservació del casc antic, 

dels espais lliures als nuclis urbans, la recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural,  

l’implementació de mesures de prevenció i protecció envers als possibles riscos per a la 

població i la valorització de l’activitat agrícola com a eina de gestió i ordenació del territori. 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 
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2.3 ELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, els programes d’actuació són una expressió més 

concreta de les línies estratègiques. D’aquesta manera cada línia d’actuació es desenvolupa 

mitjançant diversos programes d’actuació, els quals emmarquen les diferents accions del PALS. 

A continuació es detallen els diferents programes d’actuació per a cadascuna de les set línies 

estratègiques: 

Línia estratègica 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

1.1 Estructuració de la Regidoria de medi ambient. 

1.2 Transversalitat i coordinació intraadministrativa. 
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1.3 Coordinació i relació interadministrativa (administracions supramunicipals) 

 

Línia estratègica 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

2.1 Implementació de processos de participació ciutadana. 

2.2 Accés públic a la informació ambiental. 
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2.3 Educació i sensibilització ambiental. 

 

Línia estratègica 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ I LA CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL 

3.1 Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat. 
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3.2 Restauració i potenciació del paisatge. 
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Línia estratègica 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

4.1 Millora en la gestió dels residus. 

4.2 Millora en la gestió del cicle de l’aigua. 

4.3 Millora en la gestió energètica. 

4.4 Control i reducció de la contaminació atmosfèrica. 
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4.5 Integració ambiental de les activitats econòmiques. 

 

Línia estratègica 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

5.1 
Revalorització i reestructuració de l’agricultura com a sector econòmicament 

estratègic. 

5.2 Potenciació del sector turístic basat en l’aprofitament dels valors territorials. 

5.3 Potenciació del teixit comercial i de serveis. 
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5.4 Accions d’impuls al desenvolupament de l’activitat industrial. 
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Línia estratègica 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

6.1 Millora dels serveis a les persones. 

6.2 Potenciació de les activitats adreçades a la població infantil i juvenil.  

6.3 Potenciació de la mobilitat urbana sostenible. 

6.4 Polítiques d’integració per a immigrants. 

P
ro

g
ra

m
es

 d
’a

ct
u

ac
ió

 

6.5 Foment de l’associacionisme. 

 

 

Línia estratègica 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERITORIALS 

7.1 Millora de l’estat de conservació del casc antic. 

7.2 Millora de la façana fluvial. 

7.3 Adequació i revalorització dels itineraris i camins. 

7.4 Recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural 
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7.5 
Implementació de mesures de prevenció i protecció envers als possibles riscos per a 

la població. 
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2.4 LES ACCIONS 

Tal i com els programes d’actuació són una expressió més concreta de les línies estratègiques, 

les accions són alhora l’expressió i concreció d’aquests. Així doncs, per cadascun dels 

programes es proposen un conjunt d’accions o iniciatives concretes que han de portar al 

compliment dels objectius d’aquests programes. Un total de 81 accions són les resultants i 

constitueixen el PALS de Móra d’Ebre. 

Dimensió ambiental 

E1- ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS. 

P.A. 1.1  Estructuració de la Regidoria de medi ambient. 

1.1.1 Definir les competències municipals en matèria de medi ambient. 

1.1.2 
Dotar la Regidoria de medi ambient de recursos tècnics i econòmics dimensionats a les competències a 
executar. 

1.1.3 Contractar un tècnic especialista en medi ambient. 

1.1.4 Definir un sistema de generació i organització de la informació ambiental. 

AC
CI
ON

S 

1.1.5 Aplicar bones pràctiques ambientals a la regidoria i fer-les extensives a la resta de l’Ajuntament. 

P.A. 1.2  Transversalitat i coordinació intraadministrativa. 

1.2.1 
Implantar criteris ambientals i de sostenibilitat en la presa de decisions tècniques i polítiques de 
l’Ajuntament. 

AC
CI
ON

S 

1.2.2   Establir mecanismes de coordinació a tots els nivells amb les altres àrees de l’Ajuntament. 

P.A. 1.3  Coordinació i relació interadministrativa (administracions supramunicipals). 

1.3.1 
Mantenir contacte directe i periòdic amb les administracions supramunicipals que executin competències 
en medi ambient. 

AC
CI
ON

S 

1.3.2 Procurar la participació del municipi en l’elaboració dels plans i programes d’àmbit supramunicipal. 
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E2- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

P.A. 2.1  Implementació de processos de participació ciutadana. 

AC
CI
Ó 

2.1.1 
Incorporar processos de participació ciutadana i consens social com a pràctica habitual en la presa de 
decisions sobre el model de desenvolupament econòmic i social del municipi. 

P.A. 2.2  Accés públic a la informació ambiental. 

2.2.1. Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació ambiental d’acord amb la legislació actual. 

2.2.2. 
Donar publicitat i difusió a tot el procés d’Agenda 21 del municipi i, especialment, de les accions que 
formen part d’aquest PALS. 

AC
CI
ON

S 

2.2.3. 
Crear una secció permanent als mitjans de comunicació locals sobre temes i aspectes referits al medi 
ambient del municipi. 

P.A. 2.3  Educació i sensibilització ambiental. 

2.3.1 
Confeccionar una campanya de sensibilització amb l’objectiu d’evitar l’abocament de residus de la 
construcció i d’andròmines al medi natural. 

2.3.2 Dur a terme una campanya d’informació ambiental per al foment de l’estalvi d’aigua als habitatges. 

2.3.3 Dur a terme activitats de foment del consum responsable d’energia adreçades al conjunt de la ciutadania. 

AC
CI
ON

S 

2.3.4 Adherir els col·legis municipals a la campanya Escoles Verdes. 
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E3- MILLORA DE LA GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL. 

P.A. 3.1  Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat. 

3.1.1 
Desenvolupar un estudi exhaustiu dels ecosistemes presents a les Illes de l’Ebre i al riu Sec i establir 
mesures per a la seva conservació. 

3.1.2 
Elaborar un estudi ornitològic que serveixi com a base per a la divulgació dels valors faunístics presents al 
municipi. 

3.1.3 
Realitzar llibrets explicatius d’itineraris educatius pels principals espais naturals de  Móra d’Ebre, destinats 
tant al sector educatiu com als ciutadans en general. AC

CI
ON

S 

3.1.4 
Participar en consorcis de caire comarcal o regional per a la preservació i gestió conjunta del medi 
natural, donant especial importància als sistemes relacionats amb el riu Ebre. 

P.A. 3.2  Restauració i potenciació del paisatge. 

3.2.1   Instar a les empreses titulars de les explotacions d’àrids a restaurar paisatgísticament les canteres. 

AC
CI
ON

S 

3.2.2    Elaborar un Pla Director de Protecció, Conservació i Revalorització del Paisatge. 
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E4- MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

P.A. 4.1  Millora en la gestió dels residus 

4.1.1 Soterrar els contenidors de residus per millorar la higiene del municipi 

4.1.2 
Inventariar els punts d’abocament il·legals per tal de realitzar un programa d’eliminació dels mateixos que 
inclogui la seva restauració paisatgística. 

AC
CI
ON

S 

4.1.3 
Incentivar la recollida selectiva dels residus específics mitjançant la difusió de l’existència del servei de 
recollida mòbil. 

P.A. 4.2  Millora en la gestió del cicle de l’aigua 

4.2.1 Estudiar la possibilitat d'implantar un sistema de reutilització de les aigües depurades. 

4.2.2 
Millorar el sistema de captacions i d’emmagatzematge mitjançant la construcció d’un nou pou i nous 
dipòsits.   

4.2.3 
Elaborar un estudi per tal de determinar quines són les àrees on s’ha de procedir a substituir la xarxa de 
distribució amb més urgència amb l’objectiu de minimitzar les pèrdues del sistema. AC

CI
ON

S 

4.2.4 
Establir una ordenança sobre la incorporació dels sistemes de captació d’aigua pluvial a les noves 
construccions amb zones amb  enjardinades. 

P.A. 4.3  Millora en la gestió energètica 

4.3.1 
En base a la normativa existent, establir una ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació 
d'energia solar tèrmica i fotovoltaica als edificis i construccions. 

AC
CI
ON

S 

4.3.2 Incentivar la implantació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. 

P.A. 4.4  Millora en la gestió atmosfèrica 

4.4.1 
Elaborar un mapa de capacitat acústica a partir de la proposta elaborada pel Departament de Medi 
Ambient 

4.4.2 Elaborar un Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent. 

AC
CI
ON

S 

4.4.3 
Realitzar un registre exhaustiu de les activitats econòmiques implantades al municipi que poden tenir una 
incidència ambiental envers l’atmosfera. 

P.A. 4.5  Integració ambiental de les activitats econòmiques 

AC
CI
Ó 

4.5.1 Aplicar els mecanismes que preveu la Llei 3/1998 per al control ambiental de les activitats econòmiques. 
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Dimensió econòmica 

 

E5- POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

P.A. 5.1  Revalorització i reestructuració de l’agricultura com a sector econòmicament estratègic. 

5.1.1 Promoure la producció ecològica i integrada. Oferir formació en marketing i control de qualitat.  

AC
CI
ON

S 

5.1.2 Obrir una agrobotiga amb productes elaborats a Móra d’Ebre. 

P.A. 5.2  Potenciació del sector turístic basat en l’aprofitament dels valors territorials 

5.2.1 
Reservar un fons econòmic per a establir una línia d’ajudes destinades a fomentar iniciatives de turisme 
rural de qualitat, com per exemple l’establiment de cases rurals. 

5.2.2 
Desenvolupar un programa (d’aplicació esglaonada) per tal de dissenyar i potenciar una xarxa d’itineraris 
turístics especialitzats en el patrimoni natural, històric, etnològic i cultural. 

5.2.3 
Crear un Patronat de Turisme Municipal per tal de reorientar l’oferta turística municipal: diversificant-la, 
potenciant el turisme sostenible, i atraient visitants interessats en gaudir de valors naturals, paisatgístics i 
culturals que ofereix el territori. 

AC
CI
ON

S 

5.2.4 
Crear una línia d’ajuts encaminada a la l’establiment de d’infraestructures turístiques (hoteleres i 
restauració) 

P.A. 5.3 Accions d’impuls al desenvolupament de l’activitat industrial 

5.3.1 
Dissenyar des de l’Ajuntament una campanya de promoció externa del nou polígon industrial de Móra 
d’Ebre amb l’objectiu de diversificar l’estructura econòmica local. 

AC
CI
ON

S 

5.3.2 
Fomentar la implantació d’indústria agroalimentària respectuosa amb el medi basada en els productes 
locals. 

P.A. 5.4 Accions d’impuls per a la creació de llocs de treball per als sectors de la població menys afavorits 

5.4.1 
Realitzar un estudi que determini les necessitats laborals actuals i/o futures derivades de les activitats 
implantades al municipi. 

5.4.2 
Dissenyar cursos de matèries específiques destinats espacialment a aquells sectors de la població menys 
afavorits (joves, dones, immigrants, etc.) 

5.4.3 
Crear una línia d’ajuts per aquelles empreses que contractin dones de mitjana edat, especialment aquelles 
amb càrregues familiars.   

5.4.4 
Incentivar econòmicament o fiscalment la implantació d’activitats econòmiques que requereixin mà d’obra 
qualificada. 

AC
CI
ON

S 

5.4.5 Assessorar i facilitar la creació d’empreses per part dels sectors de la població més desafavorits. 
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Dimensió social 

 

E6-  MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

P.A. 6.1  Millora dels serveis socials a les persones. 

6.1.1 
Realitzar un estudi per tal de diagnosticar les problemàtiques de les persones grans del municipi, 
dimensionar els serveis necessaris per satisfer les seves necessitats de suport social i establir les 
campanyes d’ajuda que s’escaiguin. 

6.1.2 Instar a l’ampliació dels serveis sanitaris i de les infraestructures del CAP i de l’hospital. 

AC
CI
ON

S 

6.1.3 
Crear línies d’ajut per a l’accés a la vivenda, de lloguer o de compra, pels sectors de la població més 
desafavorits. 

P.A. 6.2  Potenciació de les activitats adreçades a la població infantil i juvenil. 

6.2.1 Millorar i augmentar el número d’instal·lacions esportives. 

6.2.2 Incentivar la implantació d’espais d’oci d’iniciativa privada. 

6.2.3 Crear un casal de joventut. AC
CI
ON

S 

6.2.4 
Crear una línia d’ajuts, tant econòmics com estructurals, per a les associacions destinades a la població 
infantil i juvenil. 

P.A. 6.3  Potenciació de la mobilitat urbana sostenible 

6.3.1 
Realitzar un estudi de les necessitats dels habitants del municipi respecte l’ús del transport públic urbà i 
interurbà 

AC
CI
ON

S 

6.3.2 
Elaborar un programa d’informació i promoció de l’ús del transport públic per part dels habitants del 
municipi. 

P.A. 6.4 Polítiques d’integració per a immigrants 

6.4.1 
Engegar una campanya de difusió entre la població, i en especial entre els nouvinguts, sobre el 
coneixement de la història local, els costums, les tradicions i de la cultura del municipi 

AC
CI
ON

S 

6.4.2 
Crear una comissió mixta entre població autòctona i nouvinguts per tal de promoure la participació dels 
diferents col·lectius a les activitats que es desenvolupen al municipi.  

P.A. 6.5 Foment de l’associcacionisme 

6.5.1 
Crear una coordinadora que aglutini i coordini els interessos de les diferents associacions que hi ha al 
municipi. 

AC
CI
ON

S 

6.5.2 
Potenciar les entitats locals de protecció del patrimoni cultural i medi ambiental mitjançant la creació 
d’una línia d’ajuts específica i prioritària des de l’Ajuntament. 
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Dimensió territorial 

E7- MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS  

P.A. 7.1  Millora de l’estat de conservació del casc antic 

7.1.1 Elaborar un Pla de Rehabilitació del Casc Antic. 

7.1.2 
Crear una línia d’ajuts adreçada a aquells propietaris que realitzin actuacions destinades a la millora dels 
habitatges del nucli antic. 

AC
CI
ON

S 

7.1.3 
Millorar l’estat dels carrers i les voreres adaptant-les a les necessitats de la població amb mobilitat 
reduïda. 

P.A. 7.2  Millora de la façana fluvial 

7.2.1 Elaborar un Pla integral d’ordenació i gestió de la façana fluvial. 

AC
CI
ON

S 

7.2.2 Construir un passeig al llarg de la façana fluvial del municipi. 

P.A. 7.3  Recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural 

7.3.1 Elaborar i publicar un llibre del patrimoni natural i cultural de Móra d’Ebre. 

7.3.2 
Elaborar un catàleg integral del patrimoni historicoartístic i etnològic a protegir (en aplicació de l’article 69 
del Decret Legislatiu 1/2005) i desenvolupar-ne una regulació normativa. Redactar un pla estratègic 
d’identificació, protecció i recuperació del patrimoni i incorporar-hi l’estratègia de difusió. 

7.3.3 
Elaborar una ordenança municipal de regulació per a la protecció dels béns d’interès històric, cultural, 
natural, etnològic, etc. del municipi. 

7.3.4 
Articular mesures fiscals i/o ajuts que promoguin el correcte manteniment dels elements d’interès 
patrimonial 

7.3.5 Elaboració d’un catàleg de camins, el qual inclogui un pla de manteniment i millora d’aquest 

7.3.6 
Crear una figura/ordenança que permeti l’establiment d’entorns de protecció dels espais públics al voltant 
dels elements d’interès patrimonial. 

7.3.7 
Regular les actuacions constructives i arquitectòniques en l’àmbit rural. Promocionar la recuperació i 
integració paisatgística de les edificacions aïllades i protecció de les estructures en pedra seca. 

AC
CI
ON

S 

7.3.8 Elaborar un catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació 

P.A. 7.4 Implementació de mesures de prevenció i protecció envers als possibles riscos per a la població. 

7.4.1 Millorar les infraestructures de prevenció i extinció d’incendis 

7.4.2 
Dissenyar un programa de millora i adequació de la xarxa de camins i pistes forestals estratègiques per a 
l'extinció d'incendis forestals. 

AC
CI
ON

S 

7.4.3 
Elaborar el Pla d’Emergència Municipal (PEM) d’acord amb les determinacions establertes al Decret 
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació 
dels plans de protecció civil municipals. 
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7.4.4 Elaborar un estudi d'àmbit local de delimitació de les zones inundables del municipi. 

7.4.5 
Incorporar la delimitació espacial de riscos i les zones de protecció que s’escaiguin en la programació 
urbanística del sòl. 

P.A. 7.5 Valorització de l’activitat agrícola com a eina de gestió i ordenació del territori. 

7.5.1 Valorar la figura del pagès com a gestor del territori. 

AC
CI
ON

S 

7.5.2 Mantenir el mosaic agroforestal. 
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2.5 QUADRE RESUM 
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A continuació, prèviament a la presentació de les múltiples accions del PALS es presenta una 

relació de les abreviatures utilitzades referents a totes aquelles administracions o entitats que 

participen en el finançament o bé estan implicades directament en el funcionament  de les 

accions endavant proposades:  

 

 

 

Abreviatura Agents implicats / Administracions 

AA Ajuntaments afectats. 
AAMM Associacions municipals. 
ACA Agència Catalana de l’Aigua . 
AC Associació de comerciants 
AEX Associacions d’excursionistes. 
AJ Ajuntament de Móra d’Ebre. 
ARC Agencia de residus catalana 
ASC Agents sector de la Construcció. 
CCRE Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
CE Centres educatius. 
DAAAR Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

DASC Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

DCMC Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

DCMC-DGPC  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Direcció General de 
Patrimoni Cultural. 

DE Departament d’Educació. 

DIRIP Departament d' Interior Relacions Institucionals i Participació.  

DIUE Departament d’Innovació, Universitat i Empresa. 

DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

DMAH- DGQA Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 

DMAH- DGMN Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi 
Natural. 

DPTOP Departament de política territorial i obres públiques. 

DPTOP-DGU Departament de política territorial i obres públiques. Direcció General 
d’Urbanisme. 

DPTOP-OP Departament de política territorial i obres públiques. Observatori del 
paisatge. 

DS Departament de Salut 

DT Departament de Treball 

DTGN Diputació de Tarragona 

DV-SGE Departament de Vicepresidencia. Secretaria General de l’Esport. 

EAC Entitats Ambientals de control 

ICAEN Institut Català de l’Energia 

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  

PEM Propietaris explotacions mineres 

XCT Xarxa de Custòdia del Territori 
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Línia estratègica 1: Organització administrativa i execució de les competències municipals 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.1.  Estructuració de la Regidoria de medi ambient 

ACCIÓ 1.1.1 Definir les competències municipals en matèria de medi ambient 

Descripció 

Com a pas previ a l’hora d’implementar accions que encaminin el municipi vers el 

desenvolupament sostenible, és indispensable que la Regidoria de medi ambient 

esdevingui totalment funcional i operativa, assumint les competències locals en 

medi ambient que li siguin atorgades. 

 Caldrà redactar una breu auditoria –externa o dels mateixos serveis jurídics i 

administratius de l’Ajuntament– per a identificar les competències ambientals a 

assumir per part de la Regidoria de medi ambient, i quines, en tot cas, es traspassen 

a altres àrees del Consistori local. 

Objectius 

 Identificar les competències mediambientals a assumir per part de la Regidoria. 

 Traslladar la resta de competències ambientals als altres òrgans de l’administració 

local. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Cost integrat dins els serveis administratius de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Màxima Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.1.  Estructuració de la Regidoria de medi ambient 

ACCIÓ 1.1.2. 
Dotar la Regidoria de medi ambient de recursos tècnics i econòmics dimensionats a 

les competències a executar 

Descripció 

 El procediment posterior a l’estructuració de la Regidoria de medi ambient és 

atorgar-li els suficients recursos materials i mitjans tècnics i econòmics per al 

correcte desenvolupament de les seves tasques. Els pressupostos municipals 

hauran d’incloure una partida anual dins la despesa corrent per a les tasques i 

accions de la regidoria. 

Per a un correcte funcionament de la regidoria seria molt recomanable elaborar un 

Pla de treball anual. Així, el pressupost atorgat a la regidoria hauria d’anar en funció 

de les tasques proposades en el citat pla. 

Objectius 
Dotar la Regidoria dels mitjans tècnics i econòmics per al correcte 

desenvolupament de les seves funcions. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Cost integrat dins els serveis administratius de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Màxima Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Pes específic de la Regidoria de medi ambient dins l’Ajuntament (codi 01.01.01). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.1.  Estructuració de la Regidoria de medi ambient 

ACCIÓ 1.1.3. Contractar un tècnic especialista en medi ambient 

Descripció 

La present acció esdevé una aplicació directa, i la més important, de les accions 

encaminades a dotar la regidoria dels mitjans tècnics i humans necessaris. 

La figura del tècnic especialista en medi ambient ha d’ésser l’encarregada 

d’articular i impulsar les accions i projectes que desenvolupi la Regidoria de medi 

ambient. Cal que sigui una persona adequada al perfil del seu càrrec, és a dir, amb 

coneixements interdisciplinars en el camp del medi ambient, així com capacitat de 

gestió i d’interlocució. 

Objectius 
Dotar la Regidoria de medi ambient d’un tècnic especialista que n’articuli les seves 

accions i competències. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 24.000  € /any 

Finançament AJ. 

Prioritat Màxima Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.1.  Estructuració de la Regidoria de medi ambient 

ACCIÓ 1.1.4. Definir un sistema de generació i organització de la informació ambiental 

Descripció 

La Regidoria de medi ambient generarà i requerirà al llarg del seu funcionament 

gran volum d’informació. Esdevindrà necessari que aquesta es trobi degudament 

ordenada i classificada de manera que s’optimitzin les seves tasques, a la vegada 

que es faciliti el lliurament d’informació ambiental a la resta d’administracions i a la 

societat civil. 

Objectius 

 Organitzar i classificar la informació ambiental tractada per la regidoria, amb la 

finalitat de facilitar i optimitzar les tasques. 

 Facilitar el lliurament de la informació ambiental a les administracions i/o 

particulars sol·licitants. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Cost integrat dins els serveis administratius de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Màxima Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Destacar l’interès de desenvolupar una cartografia digital i/o un sistema 

d’informació geogràfica (SIG) sobre la distribució territorial dels diferents 

paràmetres ambientals del municipi, de gran utilitat per a la seva gestió (punts de 

recollida selectiva, xarxa de clavegueram, espais del PEIN, xarxa de camins, etc.) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.1.  Estructuració de la Regidoria de medi ambient 

ACCIÓ 1.1.5. Aplica bones pràctiques a la regidoria i fer-les extensives a la resta de l’Ajuntament. 

Descripció 

L’administració local, tant en la realització de les seves activitats com a l’hora 

d’adquirir productes (ens consumidor), ha de demostrar una clara política de 

bones pràctiques ambientals i sostenibles, esdevenint un exemple a seguir per part 

de la ciutadania i legitimant, d’aquesta manera, les seves peticions sobre la 

societat civil. Mesures com l’ús de paper reciclat, el consum de biodièsel en la 

flota de transport i maquinaria municipal o l’exigència de certificacions ambientals 

a les empreses contractades, en són alguns exemples. 

Cal que la Regidoria de medi ambient esdevingui l’impulsor d’aquestes pràctiques 

en totes i cadascuna de les actuacions del consistori local. 

Objectius 

 Dur a terme un actuació exemplar de bones pràctiques ambientals i sostenibles 

enfront de la ciutadania. 

 Legitimar, en la mesura del possible, els requeriments que en aquest sentit proposi 

i exigeixi l’administració local per a assolir els objectius de sostenibilitat ambiental 

del municipi 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 

La major part del cost d’aquesta acció es troba integrat dins les despeses corrents 

actuals de l’Ajuntament (CI). No obstant, existeix un encariment de certs productes 

que s’estima d’aproximadament 3.000 € / any. 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Ambientalització del Consistori (codi 01.01.03). 

Observacions 

Les bones pràctiques ambientals i sostenibles que desenvolupi l’administració 

local presentaran un efecte sinèrgic si se sumen a compres de comerç socialment 

just. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.2.  Transversalitat i coordinació interadministrativa 

ACCIÓ 1.2.1. 
Implantar criteris ambientals i de sostenibilitat en la presa de decisions tècniques i 

polítiques de l’Ajuntament. 

Descripció 

Per tal d’assolir els objectius de sostenibilitat ambiental pretesos amb la redacció 

de l’Agenda 21 local de Móra d’Ebre, és necessari que els criteris ambientals 

impregnin totes i cadascuna de les accions, projectes i polítiques que emanin de 

l’administració local, més enllà de les actuacions particulars dels ens privats i de la 

societat civil en general. 

Per la responsabilitat que li és atorgada, ha d’ésser la Regidoria de medi ambient –

com a mínim inicialment– l’òrgan que promogui l’assumpció d’aquests criteris a 

tots els nivells i àrees de l’ens local, assessorant als altres departaments quan 

sigui necessari. 

Objectius 
Implementar criteris de sostenibilitat ambiental en cadascuna de les polítiques, 

programes, projectes i accions que dugui a terme l’Ajuntament. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 
En els casos en què l’assumpció d’aquesta acció representi un cost extra, aquest 

ha d’ésser assumit per la regidoria que desenvolupi l’acció (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.2.  Transversalitat i coordinació interadministrativa 

ACCIÓ 1.2.2. 
Establir mecanismes de coordinació a tots els nivells amb les altres àrees de 

l’Ajuntament. 

Descripció 

Per tal de donar compliment a l’acció anterior esdevé necessari que existeixi un 

diàleg constant i una bona sintonia entre totes les àrees de l’Ajuntament. 

Lògicament, entre aquelles regidories amb major implicacions en el camp del medi 

ambient i l’ordenació del territori, tals com l’àrea d’urbanisme o d’activitats 

econòmiques, el nivell d’interrelació ha de ser major. Es proposen, entre d’altres, 

les següents mesures: 

- Establir reunions periòdiques. 

- Crear un protocol intern de comunicació. 

- Trametre els informes d’interès a la Regidoria de medi ambient. 

Objectius 
Coordinar les àrees de l’Ajuntament, especialment per al cas que afecta al PALS, 

entre aquelles que tinguin major implicacions en el camp del medi ambient. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Cost integrat dins la gestió administrativa de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.3.  Coordinació i relació interadministrativa (administracions supramunicipals) 

ACCIÓ 1.3.1. 
Mantenir contacte directe i periòdic amb les administracions supramunicipals que 

executin competències en medi ambient. 

Descripció 

Encara que la gestió de moltes de les competències en matèria de medi ambient 

s’atorguen als ens locals municipals (subministrament d’aigua, recollida de 

residus, ordenació territorial), el control i la direcció corresponen a 

administracions supramunicipals.  

És per aquest sentit que la present acció pretén mantenir un contacte directe 

interadministratiu entre l’Ajuntament i aquestes administracions d’abast territorial 

superior, entre les quals destaquen les següents: 

- Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

- Diputació de Tarragona 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge (Agència Catalana de l’Aigua, 

Agència de Residus de Catalunya, etc.) 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

- Etc. 

Objectius 

Mantenir coordinació i diàleg entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i les 

administracions supramuniciapals implicades en la planificació i direcció de les 

competències locals en matèria de medi ambient. 

Agents implicats AJ, CCRE, DTGN, DMAH, ACA, ARC, DPTOP, ICAEN. 

Valoració econòmica Cost integrat dins la gestió administrativa de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau.  



AGENDA 21  DE MÓRA D’EBRE.   

 
 

Mare Nostrum. Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental SL. 43 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

PROGRAMA 1.3.  Coordinació i relació interadministrativa (administracions supramunicipals) 

ACCIÓ 1.3.2. 
Procurar la participació del municipi en l’elaboració dels plans i programes d’àmbit 

supramunicipal. 

Descripció 

Els plans i programes d’àmbit supramunicipal inclouen, molt sovint, 

determinacions que afecten d’una manera directa l’ordenació i gestió del municipi. 

Cal doncs que en la confecció d’aquests plans el Consistori local hi tingui una 

implicació activa, per tal que existeixi una compatibilitat entre les seves 

programacions i les que preveu dur a terme el govern local.  

Objectius 
Promoure la integració dels objectius locals en el planejament territorial d’àmbit 

supramunicipal.  

Agents implicats AJ i totes les altres administracions implicades en la redacció dels plans. 

Valoració econòmica Cost integrat dins la gestió administrativa de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau.  
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Línia estratègica 2 : Democràcia participativa i informació ambiental 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.1.  Implementació de processos de participació ciutadana 

ACCIÓ 2.1.1. 

Incorporar processos de participació ciutadana i consens social com a pràctica 

habitual en la presa de decisions sobre el model de desenvolupament econòmic i 

social del municipi. 

Descripció 

Les iniciatives de participació ciutadana s’estan imposant progressivament en la 

presa de decisions polítiques en múltiples nivells com a mesures per a fer més 

transparents i democràtiques les accions de les administracions públiques. 

Aquestes pràctiques de democràcia participativa esdevenen especialment 

d’importància en aquelles decisions que afecten de forma més directa als 

ciutadans, tals com aspectes de desenvolupament socioeconòmic i ambiental: 

traçat d’infraestructures, ordenació i creixement de les poblacions, equipaments 

públics, ubicació i tipologia de zones verdes, etc. 

El procés d’Agenda 21 local ja implementa de forma molt clara els processos 

participatius en la seva elaboració. Nogensmenys, cal que l’administració local 

continuï amb aquesta línia d’actuació, la qual, a més, permetrà legitimar les 

decisions que es duguin a terme. 

Objectius 

Implementar estratègies de participació ciutadana durant els processos de presa 

de decisions, especialment en aquells projectes que tenen una afectació directa 

sobre la ciutadania. 

Agents implicats AJ i AAMM. 

Valoració econòmica 
Cost integrat dins del  pressupost de les diverses actuacions que es duguin a 

terme (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

- Grau de potenciació local dels processos de democràcia participativa (codi 

02.01.01) 

- Grau de participació social assolit (codi 02.01.02) 

Observacions 

En els casos en què el projecte sobre el qual s’apliqui el procés de participació 

ciutadana tingui conseqüències importants sobre la ciutadania, és aconsellable 

aplicar un sistema de participació dissenyat ad hoc per al dit projecte. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.2.  Accés públic a la informació ambiental 

ACCIÓ 2.2.1. 
Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació ambiental d’acord amb la legislació 

actual. 

Descripció 

Amb l’objectiu de donar compliment a la llei a dalt esmentada, es creu necessari 

establir mecanismes de comunicació que facilitin l’ús i disposició de la informació 

ambiental per part de la ciutadania. Aquests mecanismes s’han d’aplicar tant en 

els òrgans de l’administració local (Regidoria de medi ambient, Servei d’atenció al 

ciutadà, etc.) com de forma externa i descentralitzada (pàgina web, tauler 

d’anuncis, butlletí municipal, etc.). 

La disposició pública d’informació esdevé una fórmula per a fomentar la 

participació ciutadana i fer més democràtica i transparent l’actuació de 

l’administració local. 

Objectius 

- Augmentar la quantitat i qualitat de la informació pública referida a l’estat del 

medi ambient. 

- Fer més transparent l’actuació de l’administració local. 

Agents implicats AJ; DMAH; DPTOP; ICAEN; ARC; DAAAR; DTGN; XCT. 

Valoració econòmica Sense cost significatiu. 

Finançament No s’escau. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

- Grau d’accés a la informació ambiental promogut per l’administració local 

(codi 02.02.04) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.2.  Accés públic a la informació ambiental 

ACCIÓ 2.2.2. 
Donar publicitat i difusió a tot el procés d’Agenda 21 del municipi i, especialment, de 

les accions que formen part d’aquest PALS 

Descripció 

Les accions d’aquest PALS esdevenen el gruix principal de mesures a 

implementar en la planificació i gestió del municipi per tal d’assolir els objectius de 

desenvolupament sostenible marcats en l’elaboració de l’Agenda 21 local. Moltes 

d’aquestes accions impliquen d’una manera directa la societat civil del municipi, la 

qual, a més, mitjançant diversos òrgans, haurà de participar en el seguiment del 

compliment de les dites accions. 

Així doncs, per tal que el procés d’Agenda 21 del municipi tingui èxit i aporti els 

resultat esperats, és imprescindible donar-ne el màxim de publicitat i difusió entre 

tota la ciutadania. En aquest sentit, juguen especial importància els mitjans de 

comunicació, tant locals com comarcals. 

Objectius 

- Implicar i corresponsabilitzar la ciutadania en les accions plantejades per 

l’Agenda 21 local, així com fer-la partícip dels seus resultats. 

- Garantir l’aplicació i renovació del PALS. 

Agents implicats AJ, CCRE i els diferents mitjans de comunicació. 

Valoració econòmica 
Sense cost significatiu per als mitjans de comunicació habituals. Per a l’edició de 

material de difusió: 1.500 €. 

Finançament AJ i CCRE. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Pot ser aconsellable l’edició de material de difusió, així com un fulletó explicatiu de 

les principals accions a dur a terme i dels objectius esperats. En aquest sentit, el 

procés d’Agenda 21 local ja preveu l’elaboració d’un document de síntesi, del qual 

se’n pot fer àmplia difusió entre la ciutadania. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.2.  Accés públic a la informació ambiental 

ACCIÓ 2.2.3. 
Crear una secció permanent als mitjans de comunicació locals sobre temes i aspectes 

referits al medi ambient del municipi. 

Descripció 

Tal i com ja ha quedat palès en les accions anteriors, es fa necessari l’existència 

de canals de difusió amplis que facilitin l’accés a la informació ambiental per part 

de la població, així com instruments que donin publicitat dels programes i 

projectes que desenvolupin tant les administracions com determinades entitats i 

plataformes en el camp del medi ambient, especialment en l’àmbit municipal. 

És per aquest sentit que es proposa la inclusió d’una secció fixa sobre medi 

ambient en la pàgina web municipal, en la programació de la televisió municipal i 

al butlletí municipal, ja que tots aquests mitjans tenen una difusió extensa i gratuïta 

per a tota la ciutadania. 

Objectius 
Transmetre a la ciutadania la informació ambiental d’interès generada en el 

municipi. 

Agents implicats AJ i entitats diverses en el camp del medi ambient. 

Valoració econòmica Cost integrat en l’edició actual dels diferents mitjans de comunicació. 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Es proposa que el contingut de la secció sigui obert a múltiples formats i 

enfocaments de la temàtica ambiental. Seria interessant donar veu a les opinions 

de les entitats relacionades amb el medi ambient i els espais naturals, 

preferentment en l’àmbit territorial proper al municipi. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.3.  Educació i sensibilització ambiental 

ACCIÓ 2.3.1. 
Confeccionar una campanya de sensibilització amb l’objectiu d’evitar l’abocament de 

residus de la construcció i d’andròmines al medi natural. 

Descripció 

Per tal que les mesures entorn a la gestió dels residus esdevinguin satisfactòries, és 

necessari que es realitzin campanyes d’informació i sensibilització destinades a: 

- Preferentment al sector de la construcció: comunicació de l’Ajuntament 

sol·licitant col·laboració i informant al respecte de les accions adoptades  

- A la població en general: sensibilitzar respecte el greu impacte que genera la 

dispersió de runam i andròmines sobre el paisatge i de les mesures de recollida i 

deposició actualment existents. 

Objectius 

- Reduir la dispersió d’abocaments il·legals arreu del territori municipal. 

- Aprofitar els mecanismes d’informació emprats per tal de sensibilitzar i posar en 

valor el patrimoni natural i el paisatge del municipi. 

Agents implicats AJ i empreses de sector de la construcció. 

Valoració econòmica 3.000 € 

Finançament AJ i ASC. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Punts d’abocaments incontrolats (codi 04.01.09) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.3.  Educació i sensibilització ambiental 

ACCIÓ 2.3.2. 
Dur a terme una campanya d’informació ambiental per al foment de l’estalvi d’aigua als 

habitatges 

Descripció 

En el mateix sentit que l’acció anterior, aquesta campanya es proposa com a 

complement informatiu de les accions encaminades a millorar la gestió del cicle 

de l’aigua del municipi. La campanya pot contenir les següents mesures: 

- Edició de tríptics informant sobre la necessitat d’estalvi d’aigua a les llars 

(dutxa, rentadora, rentavaixella, etc.) 

- Instal·lació gratuïta de difusors a les aixetes de les cases. 

- Instal·lació de sistemes per a disminuir el volum de les cisternes dels wàters. 

Per raó de la dificultat que suposa dur a terme un control del consum real d’aigua 

per habitant –i per tant de l’eficàcia de les mesures implementades– es proposa 

dur a terme una monitorització d’un cert nombre d’habitatges pilot, escollint una 

mostra que esdevingui suficientment representativa dels domicilis. 

Objectius 
- Reduir el consum d’aigua municipal. 

- Sensibilitzar a la població sobre la importància vital del recurs hídric. 

Agents implicats AJ i ACA 

Valoració econòmica 

- Edició de tríptics i material de difusió: 1.000 €. 

- Adquisició de sistemes de minimització del consum d’aigua: 8.000 €. 

- Informador ambiental i instal·lador: 9.000 €/ any. 

Finançament AJ, ACA i CCRE 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució En execució. 

Indicador de 

seguiment 
Abastament d’aigua municipal (codi 04.01.01) 

Observacions 

Aprofitar la celebració del Dia Mundial de l’Aigua (22 de març) per a dur a terme 

activitats lúdiques i participatives (especialment per als infants) sobre l’estalvi de 

l’aigua al municipi. 

Promoure les activitats de conscienciació de la reducció d’aigua als programes 

duts a terme tant a l’institut com al col·legi. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.3.  Educació i sensibilització ambiental 

ACCIÓ 2.3.3. 
Dur a terme activitats de foment del consum responsable d’energia adreçades al 

conjunt de la ciutadania. 

Descripció 

Els consums energètics municipals creixen any rere any. Tot i que el percentatge 

d’energia procedent de fonts renovables comença a ser apreciable encara ens 

trobem molt lluny d’arribar als òptims i per tant s’ha de tendir a la minimització en 

el consum. 

Les campanyes educatives permeten que la ciutadania disposi dels coneixements 

necessaris per tal de realitzar un consum responsable d’energia, alhora que es 

consciencia de la importància de la utilització de fonts d’energia renovables. 

Les activitats poden ser diverses: 

- Campanyes per a donar a conèixer les bombetes de baix consum. 

- Formació del personal municipal. 

- Activitats als centres educatius sobre bones pràctiques de consum. 

- Tallers específics sobre mesures i hàbits d’estalvi 

- Xerrades i conferències, 

- Etc. 

Objectius 
Disminuir l’impacte ambiental associat al consum energètic mitjançant l’eficiència i 

l’ús d’energies renovables. 

Agents implicats AJ, ICAEN i CCRE. 

Valoració econòmica 2.000 €/any 

Finançament ICAEN, DTGN, CCRE i IDAE. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 
Grau de difusió local de bones pràctiques ambientals (codi 02.02.03) 

Observacions 

Les campanyes de conscienciació ciutadana envers el consum responsable 

d’energia han de representar la base de l’èxit de la resta d’actuacions que es 

desenvolupin al municipi entorn a l’energia. Cal doncs esmerçar esforços per tal 

de que aquestes activitats arribin al conjunt de la ciutadania i no siguin actuacions 

puntuals. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA I INFORMACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA 2.3.  Educació i sensibilització ambiental 

ACCIÓ 2.3.4. Adherir els col·legis municipals a la campanya Escoles Verdes. 

Descripció 

El Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu 

prioritari ajudar els centres educatius en el disseny de plans de treball relacionats 

amb el medi ambient alhora que es reorienta la gestió dels centres vers el 

desenvolupament sostenible. 

Per iniciar aquest procés d'ambientalització, el primer pas que fa el centre és 

redactar el seu Pla de cohesió ambiental (o Agenda 21 de centre), on es 

defineixen els trets i els objectius ambientals del centre. Aquests objectius es 

duran a terme, al llarg dels diferents cursos escolars, mitjançant els programes 

d'Acció, els quals recullen les actuacions concretes de millora ambiental que el 

centre es compromet a realitzar durant un període de dos cursos escolars. 

El programa, per altra banda, cerca la participació del centre en projectes locals de 

millora ambiental. Entre aquests destaca el paper dels centres educatius com a 

motor de l’Agenda 21 local.  

Objectius Millorar la consciencia ambiental de la comunitat educativa. 

Agents implicats CE, AJ, EM i DMAH. 

Valoració econòmica Sense cost significatiu (només els inherents als tràmits) 

Finançament DMAH. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 
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Línia estratègica 3 : Millora de la gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITATS  

PROGRAMA 3.1.   Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

ACCIÓ 3.1.1. 
Desenvolupar un estudi exhaustius dels ecosistemes de ribera presents a les Illes de 

l’Ebre i al riu Sec i establir mesures per a la seva conservació.  

Descripció 

Afavorir la recuperació del bosc de ribera al llarg de la llera del riu Ebre i al riu Sec 

representaria un important actiu paisatgístic i ecològic alhora que permetria 

recuperar un espai amb un elevat atractiu turístic. 

Aquestes actuacions d’enginyeria ambiental ofereixen extraordinaris resultats a 

mitjà termini, són de gran valor paisatgístic, resulten cabdals pel manteniment de la 

biodiversitat i representen indrets de lleure de gran qualitat. La viabilitat d’aquestes 

actuacions es troben afavorides per la bona accessibilitat al llarg de tota la llera del 

riu. 

Objectius 

- Recuperar els ecosistemes de ribera amb motius paisatgístics, d’increment de la 

biodiversitat i, com a conseqüència, la seva funcionalitat com a corredors 

biològics. 

- Afavorir indrets de lleure atractius i frescals per a la població autòctona i forània. 

- Augmentar el potencial turístic de Móra d’Ebre. 

Agents implicats AJ, ACA, DMAH i CCRE. 

Valoració econòmica 60.000- 100.000 € (redacció i execució) 

Finançament UE, ACA, DTGN, DMHA i CCRE 

Prioritat Mitjana Termini Mitjà Estat execució Per redactar 

Indicador de 

seguiment 
Potenciació dels hàbitats naturals (codi: 03.01.01) 

Observacions 
Depenent de la superfície del curs d’aigua on es pretengui actuar, del nombre 

d’actuacions a realitzar i del grau d’actuació, el pressupost és molt variable. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITATS  

PROGRAMA 3.1.   Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

ACCIÓ 3.1.2. 
Elaborar un estudi ornitològic que serveixi com a base per a la divulgació dels valors 

faunístics presents al municipi. 

Descripció 

L’Ajuntament de Móra d’Ebre, mitjançant convenis amb universitats i 

associacions, hauria d’elaborar un estudi ornitològic exhaustiu de les especies 

presents al municipi. Aquest hauria de permetre establir les bases per a la difusió 

de l’important patrimoni naturalístic present a la zona.  

En especial, les “Illes de l’Ebre” són un àrea catalogada com a Reserva Natural de 

Fauna Salvatge, Espai d’Interès Naturals, Zona Humida, Element Natural de Valor 

Local (PTTE), etc. per la presència d’ocells de notable interès i, per tant, caldria 

divulgar aquests valors tant entre la població local com entre els visitants. 

Objectius 

Millorar el coneixement de les espècies d’aus presents a la zona alhora que es 

promociona el municipi com a punt de referència per a l’observació d’espècies, 

nidificants o de pas, de notable interès. 

Agents implicats AJ, DMAH-DGMN i CCRE. 

Valoració econòmica Redacció de l’estudi ornitològic: 5.000 € 

Finançament CCRE, UE i DMAH-DGMN. 

Prioritat Mitjana Termini Mig Estat execució Per redactar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITATS  

PROGRAMA 3.1.   Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

ACCIÓ 3.1.3. 
Realització llibrets explicatius d’itineraris educatius pels principals espais naturals de 

Móra d’Ebre, destinats tant el sector educatiu com als ciutadans en general.  

Descripció 

L’edició d’uns llibrets informatius on s’aglutini informació dels diferents espais 

naturals municipals haurà de servir com a base per a la realització d’activitats 

respectuoses amb el medi als mateixos. Aquestes activitats de coneixença poden 

sorgir dels centres educatius així com de entitats o associacions i des dels 

ciutadans a nivell individual.  

Sota la màxima de “conèixer és estimar” aquests llibrets faciliten la realització 

d’itineraris pels diversos habitats del municipi alhora que donen la oportunitat de 

descobrir valors paisatgístics i naturalístics en molts cassos desconeguts tot i la 

proximitat territorial. 

Objectius 

- Potenciar la realització d’activitats educatives a espais naturals del municipi. 

- Ampliar l’oferta turística del municipi en base als valors naturals existents. 

- Donar difusió de l’existència d’importants espais naturals dins del municipi i les 

característiques que porten a que siguin catalogats com a tals. 

Agents implicats AJ i CCRE. 

Valoració econòmica 4.000 € 

Finançament AJ, CCRE i DMHA. 

Prioritat Mitjana Termini Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

Accions dirigides a promoure la sensibilitat envers el patrimoni local (codi: 

02.02.01) 

Observacions 
El preu estimat pot variar substancialment en funció tant de les característiques 

del llibret com del nombre d’exemplars que es vulguin editar. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITATS  

PROGRAMA 3.1.   Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

ACCIÓ 3.1.4. 

Participar en consorcis de caire comarcal o regional per a la preservació i gestió 

conjunta del medi natural, donant especial importància als sistemes relacionats amb el 

riu Ebre.  

Descripció 

La gestió del territori en moltes ocasions s’ha de plantejar més enllà dels límits 

municipals. Aquest fet motiva la necessitat, especialment quan parlem de medi 

natural, de planificar i gestionar a escales superiors.  

L’Ajuntament de Móra d’Ebre es proposa realitzar una gestió conjunta i coordinada 

dels espais naturals que tenen continuïtat en municipis veïns, entre els quals 

destaca el riu Ebre. 

Objectius Millorar la gestió dels espais naturals del municipi. 

Agents implicats AJ, AA, CCRE, DTGN, DMAH. 

Valoració econòmica 
Cost integrat dins del  pressupost de les diverses actuacions que es duguin a terme 

(CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt  Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Grau de participació en consorcis supramunicipals (codi: 01.01.02) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITATS  

PROGRAMA 3.2.   Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

ACCIÓ 3.2.1 
Instar a les empreses titulars de les explotacions d’àrids a restaurar paisatgísticament 

les canteres.  

Descripció 

El gruix normatiu català i estatal en matèria d’activitats extractives fixa la necessitat 

que les explotacions en actiu incloguin un programa de restauració de l’àrea 

afectada.  

Existeixen en el municipi diverses explotacions extractives a l’aire lliure, les quals 

generen un impacte visual molt significatiu. La present acció persegueix 

desenvolupar mecanismes per a dur a terme i donar compliment a la restauració de 

les àrees afectades per les pedreres. En concret, l’acció es pot dividir en dues línies 

d’actuació: 

- Vetllar pel compliment de la normativa ambiental respecte la restauració de les 

activitats extractives en actiu. 

- Executar la recuperació paisatgística de les pedreres abandonades. 

D’altra banda fóra adequat reorientar les compensacions econòmiques que 

s’exigeixen a les pedreres envers mesures i accions dirigides a assolir la 

sostenibilitat del municipi, i que s’inclouen en aquest PALS. 

Objectius 
Minimitzar l’impacte visual que sobre el paisatge del municipi generen les diferents 

activitats extractives a l’aire lliure i evitar l’impacte paisatgístic de noves pedreres. 

Agents implicats AJ, DMAH, EAC i propietaris de les explotacions mineres. 

Valoració econòmica 

Respecte la vigilància del programa de restauració de les pedreres el cost es troba 

integrat en els serveis administratius de l’Ajuntament . 

En relació al cost de restauració de les pedreres, aquest s’estima en 120 € / m3. 

Finançament Titular de l’activitat i subsidiàriament cofinançament entre administracions. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Qualitat paisatgística del medi natural (codi 03.02.02). 

Observacions 

El procés de restauració de les pedreres dóna oportunitat de disposar d’un dipòsit 

puntual controlat de runes, o de donar sortida als llots de les depuradores del 

municipi. 

No obstant, cal recalcar que en cada procés de restauració caldrà dur a terme un 

estudi exhaustiu dels processos de restauració i de la viabilitat de les oportunitats 

anteriorment esmentades. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 

MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA BIODIVERSITATS  

PROGRAMA 3.2.   Conservació i gestió dels sistemes naturals i la biodiversitat 

ACCIÓ 3.2.2 Elaborar un Pla Director de Protecció, Conservació i Revalorització del Paisatge.  

Descripció 

 A Móra d’Ebre són nombrosos els elements i les àrees d’elevat interès 

paisatgístic. La diversitat i la importància dels mateixos determinen la necessitat 

d’establir mecanismes de protecció, gestió i ordenació que tinguin per objectiu 

mantenir els seus valors. 

Objectius 
La protecció, conservació i revalorització del paisatge tant al medi natural com al 

nucli urbà. 

Agents implicats AJ i DPTOP-OP. 

Valoració econòmica 5.000 € 

Finançament DPTOP-OP. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar. 

Indicador de 

seguiment 
Protecció i recuperació del paisatge (codi: 03.02.01) 

Observacions 
Actualment s’està desenvolupant el Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre on 

l’Ajuntament de Móra d’Ebre hauria de participar activament.  
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Línia estratègica 4 : Millora de la sostenibilitat urbana i industrial 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.1.   Millora en la gestió de residus  

ACCIÓ 4.1.1 Soterrar els contenidors de residus per millorar la higiene del municipi  

Descripció 

El soterrament dels contenidors de rebuig i recollida selectiva és una mesura que, 

encara que amb un cost econòmic elevat, suposa beneficis destacats, tant en el 

sistema de recollida com en la imatge del nucli urbà: 

- Concentració de tots els contenidors en una sola àrea d’aportació. 

- Reducció dels residus dipositats fora dels contenidors. 

- Millora del paisatge urbà. 

- Reducció de les olors. 

Objectius 

- Millora dels sistema de gestió de la recollida dels residus 

- Minimització de les molèsties que generen els punts d’aportació amb 

contenidors convencionals. 

Agents implicats AJ, CCRE i ARC. 

Valoració econòmica 900.000 € 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.1.   Millora en la gestió de residus  

ACCIÓ 4.1.2 
Inventariar els punts d’abocament il·legals per tal de realitzar un programa d’eliminació 

dels mateixos que inclogui la seva restauració paisatgística  

Descripció 

El coneixement de la ubicació exacta dels abocaments il·legals al municipi ha de 

ser la base per a l’elaboració d’un programa per a restaurar paisatgísticament 

aquests punts.  

La neteja de les àrees on es venen donat cassos d’abocaments incontrolats 

juntament amb les accions proposades per tal de conscienciar a la població 

(veure acció 2.3.1.) han de permetre la desaparició d’aquesta problemàtica en un 

futur proper. 

Objectius Eliminar els punts d’abocament il·legals millorant paisatgísticament el municipi. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Cost integral de l’administració (CI) 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Punts d’abocaments incontrolats (codi 04.01.09) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.1.   Millora en la gestió de residus  

ACCIÓ 4.1.3 
Incentivar la recollida selectiva de residus específics mitjançant la difusió de 

l’existència d’un servei de recollida mòbil  

Descripció 

L’existència d’un servei de recollida mòbil de residus especials i voluminosos 

(runes, electrodomèstics, mobles vells, etc.) permet apropar el servei de la 

deixalleria a tots aquells ciutadans que no disposen de mitjans propis per tal de 

traslladar-se fins a la mateixa. 

Actualment aquest servei gratuït no es aprofitat per gran part de la població ja que 

es desconeix la seva existència. Cal doncs engegar una campanya de difusió a 

través de diversos mitjans de comunicació locals. 

Objectius 
Incrementar el volum de materials específics recollits selectivament al municipi 

alhora que s’inculca a la ciutadania el costum de fer servir la deixalleria municipal. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Campanya de difusió: 800€ 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Residus municipals recollits selectiva i específicament (codi:04.01.08) 

Observacions 

També seria recomanable dur a terme altres iniciatives destinades al increment del 

volum de residus específics recollits selectivament i al coneixement de la 

deixalleria municipal per part de la població com per exemple: visites dels centres 

educatius, descomptes en els impostos de la recollida de residus en funció del 

nombre de visites a la deixalleria, etc. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.2.   Millora en la gestió del cicle de l’aigua  

ACCIÓ 4.2.1  Estudiar la possibilitat d’implantar un sistema de reutilització de les aigües depurades. 

Descripció 

Al municipi es compta amb una depuradora d’aigües residuals urbanes que dona 

servei tant al municipi de Móra d’Ebre com al de Móra la Nova.   

Com a mesura per a l’estalvi i reutilització de l’aigua, la present acció pretén 

implementar les mesures necessàries per tal d’aprofitar l’aigua depurada per al reg 

de les zones verdes del municipi. Cal estudiar els cabals d’aigua depurats, la 

qualitat de les mateixes i la superfície verda per determinar la capacitat de regatge 

de la instal·lació. 

Objectius Reduir el consum d’aigua municipal i donar ús a les aigües depurades. 

Agents implicats AJ i ACA 

Valoració econòmica 12.000 € 

Finançament AJ i ACA 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Volum de reutilització i percentatges segons destí (codi: 04.01.04) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.2.   Millora en la gestió del cicle de l’aigua  

ACCIÓ 4.2.2 
Millorar el sistema de captacions i d’emmagatzematge mitjançant la construcció d’un 

nou pou i nous dipòsits  

Descripció 

L’aigua que abasta el municipi procedeix d’una única captació subterrània que 

presenta problemes estructurals de colmatacions i col·lapses fet que ha determinat 

que l’ajuntament hagi projectat la construcció d’un nou pou d’abastament i la 

rehabilitació del ja existent. 

Els tres dipòsits d’emmagatzematge d’aigua existents poden acumular una quantitat 

d’aigua equiparable a la consumida diàriament pel total de la població. Tenint en 

compte la previsió d’increment de població per als propers anys es clarament 

necessària la construcció de nous dipòsits d’emmagatzematge d’aigua de 

distribució. A l’hora de realitzar aquests projectes d’ampliació caldrà garantir que la 

pressió de l’aigua sigui l’adequada, intentant pal·liar les mancances actuals 

(especialment a la zona de l’hospital). 

Objectius 
Garantir l’abastament d’aigua, tant per a consum com per a ús industrial i agrícola, 

al llarg dels propers anys. 

Agents implicats AJ, ACA i  DMAH. 

Valoració econòmica 

Construcció d’un nou pou: 144.000 € 

El preu de la construcció de nous dipòsits pot variar en funció de les 

característiques dels mateixos. 

Finançament AJ, ACA i UE (FEDER). 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució En execució. 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.2.   Millora en la gestió del cicle de l’aigua  

ACCIÓ 4.2.3 

Elaborar un estudi per tal de determinar quines són les àrees on s’ha de procedir a 

substituir la xarxa de distribució amb més urgència amb l’objectiu de minimitzar les 

pèrdues del sistema. 

Descripció 

El 75% de la xarxa de distribució al municipi és de diàmetre igual o inferior als 

90mm. i, per altra banda, pràcticament el 95% del sistema està constituït per 

canonades de polietilè i fibrociment.   

La substitució progressiva d’aquestes conduccions per nous claveguerams de 

PVC de major amplada permetra: 

- reduir les pèrdues produïdes en la xarxa,  

- garantir la possibilitat d’instal·lar hidrants contra incendi 

- equilibrar les pressions de la xarxa 

- evitar possibles problemes sanitaris 

Objectius 

Millorar el sistema de distribució d’aigua per a consum municipal actuant amb 

major urgència en aquelles zones en les quals es consideri que l’estat del 

clavegueram és més deficient.  

Agents implicats AJ i SOREA. 

Valoració econòmica 4.000 € 

Finançament AJ, SOREA i UE (FEDER). 

Prioritat Alta Termini Mig / llarg Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.2.   Millora en la gestió del cicle de l’aigua  

ACCIÓ 4.2.4 
Establir una ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’aigua pluvial a 

les noves construccions amb zones enjardinades. 

Descripció 

El municipi de Móra d’Ebre està creixent de manera important al llarg dels darrers 

anys. Aquest increment de població i el canvi d’hàbits condicionen l’increment del 

nombre d’habitatges unifamiliars que disposen de jardí. 

L’impacte al medi generat pels elevats consums hídrics associats a aquest tipus de 

vivendes queda compensat, en certa mesura, si existeixen sistemes que permetin 

l’aprofitament de les aigües pluvials per al reg dels jardins. L’aigua de pluja, captada 

a les teulades o els terrats, s’emmagatzema a uns dipòsits a partir dels quals es 

distribueix a través d’un circuit hidràulic independent de la xarxa d’aigua potable.  

Objectius 
Reduir els consums d’aigua als habitatges de nova construcció amb jardí alhora que 

s’obren noves vies per al reaprofitament dels recursos hídrics. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica L’establiment de l’ordenança és inherent als costos de l’administració.  

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 

Comentaris 

La recuperació de l’aigua lleugerament bruta emprada a la dutxa, la rentadora, el 

lavabo, etc. (les anomenades aigües grises) per a reg pot ser una mesura de 

reducció del consum de fins al 40%. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.3.   Millora en la gestió energètica  

ACCIÓ 4.3.1 
En base a la normativa existent, establir una ordenança sobre la incorporació de 

sistemes de captació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica als edificis i construccions. 

Descripció 

La viabilitat de l’establiment de l’energia solar –tant tèrmica com fotovoltaica- en els 

habitatges i edificis públics és una realitat, tal i com ho demostren nombrosos 

municipis del nostre país. 

Cal doncs que el Consistori local encapçali la implantació de l’energia solar en el 

municipi mitjançant la redacció d’una ordenança que determini l’obligatorietat 

d’implantar sistemes que aprofitin aquesta font renovable de recursos. El sistemes 

de captació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica s’haurien d’instal·lar a les noves 

construccions, a les rehabilitacions integrals i quan es modifiqui l’ús de la totalitat 

dels edificis i les construccions. 

Objectius 
Promoure l’ús d’energies netes i renovables, alhora que es millora l’eficiència dels 

sistemes energètics, reduint les emissions de CO2 (causant del canvi climàtic). 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Cost integrat dins els serveis administratius de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Grau d’abastament energètic d’energies renovables (codi 04.01.06). 

Observacions 

En una segona fase de l’acció, es podria crear un fons econòmic per al foment 

d’iniciatives de sostenibilitat energètica en els habitatges i blocs d’edificis o bé es 

podria estudiar la possibilitat de donar beneficis fiscals als particulars o a les 

empreses que implantin sistemes de captació d’energia solar. 

Així mateix, es pot valorar la inclusió a l’ordenança municipal l’obligatorietat 

d’implementar criteris bioclimàtics tant en els edificis municipals com en els 

habitatges i construccions particulars. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.4.   Millora en la gestió atmosfèrica   

ACCIÓ 4.4.1 
Elaborar un mapa de capacitat acústica a partir de la proposta elaborada pel 

Departament de Medi Ambient 

Descripció 

Segons el que estableix la Llei16/2002 sobre protecció contra la contaminació 

acústica, l’ens municipal ha de d’elaborar i aprovar un mapa de capacitat acústica 

en base al que determina el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 

els criteris per l’elaboració de mapes de capacitat acústica. 

L’elaboració del mateix es basarà en la proposta de zonificació que ha elaborat la 

Direcció General de Qualitat Ambiental (DMAH) i haurà d’establir les zones de 

sensibilitat acústica (alta, moderada o baixa) i les zones de soroll afectades per 

infraestructures de transport. 

Objectius 
Millorar la qualitat ambiental i el benestar i la qualitat de vida de les persones, 

prevenint i corregint la contaminació acústica. 

Agents implicats AJ, DGQA (DMAH) 

Valoració econòmica 3.000 € 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Contaminació acústica (codi 04.01.11) 

Observacions 

Tot i que per manca de recursos, tant tècnics com econòmics, són encara molt 

pocs els ens locals que han aprovat el mapa de capacitat acústica, normativament 

aquest hauria d’haver d’estar aprovat abans de juny de 2005. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.4.   Millora en la gestió atmosfèrica   

ACCIÓ 4.4.2 Elaborar un Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existents 

Descripció 

La Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn i el reglament que la desenvolupa atorguen competències municipals en 

aquesta matèria i fixen mesures per a la protecció del medi ambient de nit amb la 

finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d’aquestes hores 

en benefici de les persones, la fauna i la flora, de la visió del cel i de promoure 

l’eficiència energètica de la il·luminació exterior. 

Al municipi de Móra d’Ebre s’han realitzat algunes accions de les marcades per 

llei, com poden ser la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per 

làmpades de vapor de sodi. Tot i així, l’ens municipal encara ha d’assumir part de 

les obligacions que la legislació determina i entre les que destaca l’elaboració del 

Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent. 

Segons la normativa vigent aquest document ha d’èsser aprovat abans de 

desembre de 2007 i al mateix s’han d’incloure el programa d’actuacions per a 

l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació de la 

il·luminació exterior de titularitat pública. El Pla ha de contenir:  

- l’anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció envers la 

contaminació lluminosa del municipi  

- les actuacions prioritzades  

- el calendari d’execució de l’adaptació, segons la incidència de la 

contaminació lluminosa en el medi ambient. 

Objectius 
Reduir la contaminació lumínica en el municipi i la despesa energètica en 

l’enllumenat. 

Agents implicats AJ i DGQA (DMAH). 

Valoració econòmica 
Primera fase de renovació de fanals i la instal·lació elèctrica: 214.000 €. 

Segona fase: 277.900 € 

Finançament AJ, ICAEN i UE (FEDER). 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució En execució. 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.4.   Millora en la gestió atmosfèrica   

ACCIÓ 4.4.3 
Realitzar un registre exhaustiu de les activitats econòmiques implantades al municipi 

que poden tenir una incidència ambiental envers l’atmosfera. 

Descripció 

La recent ampliació del polígon industrial municipal ha motivat el trasllat al mateix 

de les petites empreses, ubicades fins al moment a l’interior del nucli, així com la 

implantació de noves activitats econòmiques.  

Tot i que cap de les activitats implantades fins al moment és altament contaminant 

existeixen problemàtiques puntuals que generen malestar entre la població, el cas 

més representatiu de les quals són les olors provinents de la industria 

d’adobament de pells. 

Cal doncs, realitzar un registre de les activitats potencialment contaminants per tal 

de tenir registrades les fonts d’emissió i poder fer un seguiment, si s’escau, dels 

nivells de contaminants ja sigui particulats como odorífers. 

Objectius 
Minimitzar les emissions de contaminants procedents de les activitats econòmiques 

al municipi. 

Agents implicats AJ i DMAH-DGQA. 

Valoració econòmica Cost integrat dins els serveis administratius de l’Ajuntament (CI). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució  Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics (codi 04.01.10) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT URBANA I INDUSTRIAL 

PROGRAMA 4.5.   Integració ambiental de les activitats econòmiques   

ACCIÓ 4.5.1 
Aplicar els mecanismes que preveu la Llei 3/1998 per al control ambiental de les 

activitats econòmiques 

Descripció 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 

ambiental (LIIAA) introdueix mesures de gran utilitat per a dur a terme un control 

periòdic de la incidència ambiental de les activitats econòmiques implantades en 

el municipi. Segons la legislació vigent els ens municipals han d’otorgar la 

llicència ambiental de les activitats classificades en l’Annex II i III i han d’emetre 

informes periòdics sobre els factors ambientals que són de la seva competència. 

La present acció, doncs, insta a l’Ajuntament de Móra d’Ebre a aplicar amb 

disciplina els mecanismes que li atorga la LIIA, els quals han de permetre portar 

un correcte control dels impactes ambientals que generen les activitats 

econòmiques del municipi. 

Objectius 
Minimitzar i dur a terme un control periòdic de la incidència ambiental de les 

activitats econòmiques existents al terme municipal. 

Agents implicats AJ i DMAH. 

Valoració econòmica Cost integrat dins els serveis administratius de l’Ajuntament. 

Finançament AJ 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 

Observacions 

Per a un millor control dels impactes ambientals derivats de les activitats incloses 

en l’Annex I de la llei –sotmeses al règim d’autorització ambiental i per tant, 

competència de l’Administració ambiental de la Generalitat de Catalunya-, caldrà 

establir una relació periòdica amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Línia estratègica 5 : Potenciació i diversificació de l’economia 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.1.  
Revalorització i reestructuració de l’agricultura com a sector econòmicament 

estratègic.   

ACCIÓ 5.1.1 
Promoure la producció ecològica i integrada. Oferir formació en màrqueting i control de 

qualitat. 

Descripció 

Actualment, existeix un creixent interès respecte la producció d’agricultura 

ecològica. El mateix ocorre amb l’agricultura integrada que es basa en la 

producció d’aliments mitjançant la utilització al màxim dels recursos i els 

mecanismes de regulació naturals. Aquest sistema agrícola empra mètodes 

biològics, químics i altres tècniques curosament triades tenint en compte la 

protecció del medi ambient, la rendibilitat i les exigències socials. 

Aquesta situació pot ser aprofitada pel sector agrícola del municipi per portar a 

terme una reconversió de les actuals explotacions de baixa rendibilitat econòmica 

mitjançant el desenvolupament d’un programa que permetés la creació d’una 

xarxa de productors d’agricultura ecològica i integrada al municipi.  

Objectius 
Revalorització del sector agrícola com a sector estratègic, creador de valor afegit 

al municipi, com a escenari i identificador cultural del municipi.  

Agents implicats AJ, DAAAR i CCRE. 

Valoració econòmica 
Pel desenvolupament del programa 3.000 euros. Els cursos de formació variaran 

depenent del seu disseny. 

Finançament DAAAR i UE. 

Prioritat Alta Termini Curt  Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

Grau de reconversió agrícola (codi 05.02.02) 

Ocupació agrícola (05.02.03) 

Observacions 

Per garantir l’èxit del programa, hauria d’anar acompanyat de la creació d’una 

associació per a la distribució dels productes, tant a escala municipal com 

supramunicipal, aprofitant, així, la inèrcia de la creixent demanda dels productes 

conreats a partir d’aquest tipus d’agricultura. 

La formació en mètodes de mercadeig d’aquest tipus de produccions serà un 

element bàsic per a la correcta aplicació del programa. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.1.  
Revalorització i reestructuració de l’agricultura com a sector econòmicament 

estratègic.   

ACCIÓ 5.1.2 Obrir una agrobotiga amb productes elaborats a Móra d’Ebre 

Descripció 

Posada en funcionament d’un servei d’agrobotiga destinat a la venda de productes 

originaris del municipi. (hauria de vendre i tenir representació fora del municipi, en 

els diferents mercats, actes, a través d’internet, etc.). 

Per altra banda també s’hauria de continuar potenciant la introducció dels 

productes en els comerços locals d’alimentació. 

Objectius 

Promoure i distribuir els productes autòctons del municipi, així com difondre'n la 

seva qualitat. Directament, es pretén: 

- Potenciar l’agricultura local. 

- Potenciar el comerç local. 

Indirectament permetrà: 

- Crear llocs de treball, tant per regentar la botiga com per produir els 

productes que s'hi ofereixin. 

- Contribuir a la diversificació econòmica municipal. 

Agents implicats AJ,  AC,  

Valoració econòmica Posada en funcionament de la botiga entre 18.000  i 25.000 € 

Finançament AJ,  DTGN, UE i DAAAR. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Respecte als productes agraris, caldria que es promoguessin aquells típics de 

Móra d’Ebre i els obtinguts a través de l’agricultura ecològica o integrada. Les 

especialitats gastronòmiques (rebosteria, xarcuteria, gastronomia, etc.) pròpies 

haurien de representar la majoria de l’oferta de productes de l’agrobotiga, però 

caldria no descartar la inclusió de productes propis de la zona, encara que no 

siguin elaborats al propi municipi. 

L’horari de l’agrobotiga hauria d’estar adaptat als horaris oferts per la resta de 

serveis turístics municipals per així presentar un paquet compacte. Amb tot, és 

important que el servei restés obert durant el cap de setmana (si més no 

diumenge al matí) i festius o períodes de vacances. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.2.  Potenciació del sector turístic basat en l’aprofitament dels valor territorials 

ACCIÓ 5.2.1 
Reservar un fons econòmic per a establir una línia d’ajudes destinades a fomentar 

iniciatives de turisme rural de qualitat, com per exemple l’establiment de cases rurals. 

Descripció 

La present acció s’encaixa en la idea de fomentar un turisme integrat i de qualitat 

en el municipi. Es pretén, doncs, aportar un benefici econòmic en el municipi a 

partir de posar en valor el patrimoni natural i cultural existent en el territori de Móra 

d’Ebre, mitjançant una fórmula sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

Degut a la inexistència d’ofertes de turisme rural caldria que l’Ajuntament  

s’impliqués de forma activa en la seva promoció, amb mesures com les següents: 

- Crear una línia d’ajudes econòmiques als nous empresaris, sempre i quan 

els projectes incloguin criteris d’integració i respecte a l’entorn. 

- Potenciar la recuperació de les edificacions abandonades mantenint les 

característiques arquitectòniques i de respecte amb l’entorn originals. 

- Integrar els empresaris de turisme rural d’una marca comuna i donar-la a 

conèixer com una marca de turisme rural de qualitat. 

Objectius 

- Potenciar el desenvolupament de les activitats de turisme rural en el municipi. 

- Recuperar els masos abandonats del municipi de forma respectuosa amb el 

medi. 

Agents implicats AJ, DTGN i DIUE. 

Valoració econòmica 15.000 € /any. 

Finançament AJ, DTGN i DIUE. 

Prioritat Mitjana Termini Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Oferta de turisme rural (codi 05.02.04). 

Observacions 
El turisme rural de qualitat pot complementar-se amb iniciatives com l’agricultura i 

la ramaderia ecològica. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.2.  Potenciació del sector turístic basat en l’aprofitament dels valor territorials 

ACCIÓ 5.2.2 

Desenvolupar un programa (d’aplicació esglaonada) per tal de dissenyar i potenciar 

una xarxa d’itineraris turístics especialitzats en el patrimoni natural, històric, etnològic i 

cultural 

Descripció 

Elaborar i editar plànols, guies o d’altres publicacions que recullin les diferents 

rutes que passen pel municipi i impulsar-ne la seva senyalització homogènia 

sobre el territori. Caldria acompanyar la senyalització dels camins amb la 

senyalització d'elements que formen part del patrimoni natural, històric, etnològic i 

cultural. Aquesta acció serviria per a potenciar el turisme local, resultant un 

atractiu afegit per tal de gaudir millor i conèixer el paisatge municipal. 

Penjar el material editat al web municipal i distribuir-lo al punt d’informació 

turística municipal. 

Objectius 

- Ampliar el ventall d’oferta turística. 

- Porta a terme un manteniment de diferents espais naturals i urbans. 

- Incrementa el coneixement i la valorització local del territori. 

Agents implicats AJ i AEX . 

Valoració econòmica 

Inversió inicial de 3.000 € per a fer l’inventari i la primera senyalització (pintura i 

cartells).  

Edició i impressió de tríptics específics: entre 600 i 800 €. 

Finançament AJ, DTGN i CCRE. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

En primer lloc caldrà inventariar i, posteriorment, prioritzar les rutes que es volen 

senyalitzar, a més de condicionar-les (de forma integrada en el paisatge).  

Establir un sistema de senyalització homogeni d’acord amb les directrius sobre 

marcació aplicables a la zona. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.2.  Potenciació del sector turístic basat en l’aprofitament dels valor territorials 

ACCIÓ 5.2.3 

Crear un Patronat de Turisme Municipal per tal de reorientar l’oferta turística municipal: 

diversificant-la, potenciant el turisme sostenible, i atraient visitants interessats en 

gaudir de valors naturals, paisatgístics i culturals que ofereix el territori. 

Descripció 

La capital de la Ribera d’Ebre encara no disposa d’un Patronat de Turisme local 

que pugui donar difusió sobre l’elevat patrimoni existent al municipi. L’oferta 

turística és amplia i diversa però aquest potencial encara no s’ha explotat 

totalment. Cal doncs reorientar l’oferta turística per tal que els turistes de les 

Terres de l’Ebre identifiquin Móra d’Ebre com un punt de visita obligat  pel seu 

interès natural, paisatgístic i cultural. 

Objectius Incrementar el nombre de turistes que visiten el municipi. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 

Cost integral de l’administració (CI) 

El preu del punt d’informació pot variar en funció de la seva ubicació i 

característiques.  

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Promoció turística del municipi (codi: 05.02.05) 

Observacions 
El punt d’informació del Patronat Municipal de Turisme local es podria ubicar a la 

mateixa caseta d’informació que la del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.2.  Potenciació del sector turístic basat en l’aprofitament dels valor territorials 

ACCIÓ 5.2.4 
Crear una línia d’ajuts encaminada a l’establiment d’infraestructures turístiques 

(hoteleres i restauració) 

Descripció 

Móra d’Ebre disposa d’un importantíssim potencial turístic que, explotat 

correctament, pot atreure un nombre considerable de turistes anualment. No 

obstant, la pràctica inexistència d’infraestructures turístiques (especialment pel 

que fa a l’hoteleria) impossibilita que els visitants realitzin llargues estades al 

municipi, allotjant-se majoritàriament als nuclis propers o bé fet visites de només 

un dia, condicionant d’aquesta manera que el volum de negoci al voltant del 

sector turístic sigui menor. 

Cal incentivar econòmica o fiscalment la implantació d’infraestructures turístiques 

de qualitat per tal de garantir un paquet turístic complet. 

Objectius 
Incrementar el nombre de visitants al municipi i el temps de permanència dels 

mateixos a Móra d’Ebre. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica Variable en funció del tipus d’incentius que es vulguin proporcionar. 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

Promoció turística del municipi (codi: 05.02.05) 

Nombre d’establiments vinculats al sector turístic (codi: 05.01.02) 

Observacions 

Aquesta actuació ha d’anar acompanyada d’una campanya de difusió dels valors 

turístics del municipi a fires i congressos especialitzats per tal de donar el 

municipi tant a particulars com a empresaris que vulguin implantar les seves 

activitats a la zona. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.3.  Accions d’impuls al desenvolupament de l’activitat industrial 

ACCIÓ 5.3.1 
Dissenyar des de l’Ajuntament una campanya de promoció externa del nou polígon 

industrial de Móra d’Ebre amb l’objectiu de diversificar l’estructura econòmica local. 

Descripció 

Estudiar, dissenyar i realitzar anuncis publicitaris dirigits als principals mitjans de 

comunicació consultats per les empreses per tal de publicitar les característiques 

pròpies de Móra d’Ebre (disponibilitat de sòl, facilitats d’implantació, disponibilitat 

de mà d’obra, avantatges estratègics del municipi, etc.) que puguin captar l’interès 

dels possibles empresaris pendents de trobar una ubicació per a la seva empresa. 

Cal no dirigir els anuncis a un tipus d’empresa concret, sinó que, sobretot, s’ha 

d’intentar diversificar els tipus sectors a qui s’adrecen. 

Objectius 

Directament: 

- Aconseguir un increment en el número d’empreses / indústries establertes al 

municipi. 

- Potenciar la diversitat econòmica en l’àmbit municipal. 

Indirectament: 

- Augmentar l’oferta de treball al municipi. 

Agents implicats AJ, CCRE, DT i DIUE. 

Valoració econòmica Entre 6.000 – 12.000 €/anuals  

Finançament AJ, DTGN i UE. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per redactar 

Indicador de 

seguiment 

Nombre d’activitats industrials (codi: 05.01.02) 

Diversitat del sector industrial (codi: 05.02.07) 

Observacions 

La concreció i urbanització del polígon industrial han de ser uns dels principals 

missatges a publicitar, atès que la disposició de sòl industrial i les seves 

condicions són aspectes molt decisius per a les empreses en triar ubicació per al 

seu centre de producció. 

Convé no oblidar la importància de la xarxa d’internet com un dels canals de 

distribució de la informació a l’hora de determinar les vies de difusió de la 

publicitat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.3.  Accions d’impuls al desenvolupament de l’activitat industrial 

ACCIÓ 5.3.2 
Fomentar la implantació d’indústria agroalimentària respectuosa amb el medi basada 

en el productes locals. 

Descripció 

Com a estratègia de suport del desenvolupament del sector primari en el municipi, 

caldria fomentar la implantació d’indústries manufactureres dels productes 

agrícoles i ramaders propis del municipi.  

En aquest sentit es proposa que l’ajuntament s’impliqui de forma activa aplicant 

les següents mesures: 

- Crear una línia d’ajudes econòmiques pels nous establiments d’indústria 

agroalimentària, sempre i quan les activitats incloguin criteris 

d’integració i respecte a l’entorn. 

- Publicitar l’existència de sòl industrial al municipi entre les principals 

industries manufactureres. 

- Facilitar la venda dels productes elaborats a l’agrobotiga del municipi. 

- Donar difusió dels productes en fires i mercats com a trets 

característics de Móra d’Ebre. 

Objectius 

- Potenciar el sector primari donant sortida als productes agrícoles i ramaders del 

municipi. 

- Incrementar el nombre d’activitats industrials i, de retruc, de llocs de treball. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 

El preu de les campanyes de difusió del sòl industrial s’estimen sobre els 6.000 €. 

La promoció dels productes obtinguts a les industries agroalimentàries és inherent 

als costos de difusió del Patronat de Turisme (veure acció 5.2.3: Crear un Patronat 

de Turisme Municipal per tal de reorientar l’oferta turística municipal: diversificant-

la, potenciant el turisme sostenible, i atraient visitants interessats en gaudir de 

valors naturals, paisatgístics i culturals que ofereix el territori.). 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Mitja Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Nombre d’empreses vinculades a l’activitat agroalimentària (codi: 05.01.02) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.4.  
Accions d’impuls per a la creació de llocs de treball per als sectors de la població 

menys afavorits 

ACCIÓ 5.4.1 
Realitzar un estudi que determini les necessitats laborals actuals i/o futures derivades 

de les activitats implantades al municipi. 

Descripció 

Al llarg dels darrers anys s’han incrementat considerablement les activitats 

econòmiques implantades al municipi i, tot apunta que, sectors com la indústria i 

els serveis continuaran creixent en un futur proper.  

El coneixement de les necessitats laborals actuals i/o futures permetrà definir 

quines han de ser les línies formatives que s’han de desenvolupar a nivell 

municipal. D’aquesta manera és facilitarà que la gent jove del municipi es formi en 

concordança amb les necessitats laborals reals locals evitant així l’emigració 

d’aquest conjunt de la població. 

Objectius 
Fixar la població, especialment la juvenil, al municipi a partir de l’adaptació de 

l’oferta formativa a les necessitats laborals actuals i futures. 

Agents implicats AJ, DE i DT 

Valoració econòmica Elaboració de l’estudi: 18.000 € 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Evolució del mercat laboral local (codi: 05.01.03) 

Observacions 
S’hauria d’estudiar la possibilitat de realitzar cursets de reciclatge per a la població 

de mitjana edat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.4.  
Accions d’impuls per a la creació de llocs de treball per als sectors de la població 

menys afavorits 

ACCIÓ 5.4.2 
Dissenyar cursos de matèries específiques destinats especialment a aquells sectors de 

la població menys afavorits (joves, dones, immigrants, etc) 

Descripció 

Cal potenciar la realització d’estudis o cursos que estiguin orientats al 

desenvolupament dels diferents oficis derivats de l’oferta laboral municipal per 

part dels sectors de la població més desafavorits. 

Caldria realitzar un estudi previ per determinar la tipologia, demanda, necessitats, 

etc. de cursos que són més sol·licitats per la població, així com establir 

mecanismes d’homologació dels mateixos per tal que, un cop acabats, tinguin 

una correcta consideració a més de representar una aportació curricular 

important. 

També es considera necessari fer difusió de l'oferta formativa: tant la impartida al 

municipi, com aquella que s'imparteix a altres municipis propers -per tant, també 

caldrà coordinació entre els diferents ens formatius-. 

Objectius 

Formar a la població amb majors dificultats per accedir al món laboral en oficis 

relacionats amb les oportunitats que ofereix el territori per tal de: 

- Promoure la integració d’aquests col·lectius. 

- Disminuir la taxa d’atur. 

Agents implicats AJ, CCRE i DASC. 

Valoració econòmica 
Estudi previ (entre 1.500 i 3.000 euros) 

El pressupost per a la realització dels cursos pot variar notablement. 

Finançament CCRE, AJ, DE i DTGN. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Evolució del mercat laboral local (codi:05.01.03) 

Observacions 
Cal fer un seguiment dels alumnes que han trobat feina relacionada amb el curs 

per observar la conveniència o no continuar realitzant cadascun dels cursos. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.4.  
Accions d’impuls per a la creació de llocs de treball per als sectors de la població 

menys afavorits 

ACCIÓ 5.4.3 
Crear una línia d’ajuts per aquelles empreses que contractin dones de mitjana edat, 

especialment aquelles amb càrregues familiars. 

Descripció 

El sector femení és el que presenta unes taxes d’atur més elevades, especialment 

des del tancament d’algunes mitjanes indústries que ocupaven a dones de mitjana 

edat.  La tendència, tant  catalana com comarcal, és a l’equiparació en el 

percentatge de dones desocupades i, en canvi, a Móra d’Ebre aquest cada vegada 

creix més. 

Aquesta tendència es podria invertir a partir de l’establiment d’un programa 

d’ajuts, ja sigui econòmics o mitjançant compensacions fiscals, per les empreses 

que donin feina a dones de mitjana edat en situació d’atur, primant a aquelles que 

tenen càrregues familiars. Per altra banda també s’oferirà suport gerencial i 

assessorament legal i econòmic tant a treballadores com a empresaris. 

Objectius 
La facilitació dels tràmits i l’adjudicació d’ajuts a aquelles negocis que afavoreixin  

la creació de llocs de treball per a dones de mitjana edat aturades. 

Agents implicats AJ i DT 

Valoració econòmica 

Assessorament: sense cost significatiu (tasca a assumir com a una funció 

ordinària més de l’ajuntament) 

Finançament: 5.000 €/anuals 

Finançament AJ, DT, CCRE i UE  

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Evolució del mercat laboral local (codi 05.01.03) 

Observacions 

La valoració quatriennal dels resultats haurà de permetre modificar, si s’escau, el 

sector de la població a que es destinen aquest tipus d’ajuts segons evolucionin les 

necessitats socials. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.4.  
Accions d’impuls per a la creació de llocs de treball per als sectors de la població 

menys afavorits 

ACCIÓ 5.4.4 
Incentivar econòmicament o fiscalment la implantació d’activitats econòmiques que 

requereixen mà d’obra qualificada. 

Descripció 

Es percep en el municipi una clara problemàtica socioeconòmica derivada de 

l’emigració de molts joves que, amb un formació acadèmica elevada, no troben 

les ofertes empresarials per a establir-se en el terme municipal.  

La implantació d’activitats econòmiques que requereixin treballadors qualificats 

frenaria, en gran mesura, la pèrdua d’aquest capital humà al municipi. Una de les 

mesures que es perfila és l’aplicació de beneficis fiscals per a les empreses que 

ocupin personal amb formació superior. 

Objectius 
Minimitzar l’emigració dels joves del municipi per la inexistència d’empreses amb 

ocupacions tècniques. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica A concretar en funció de les mesures que apliqui l’ens municipal. 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 

POTENCIACIÓ DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

PROGRAMA 5.4.  
Accions d’impuls per a la creació de llocs de treball per als sectors de la població 

menys afavorits 

ACCIÓ 5.4.5 
Assessorar i facilitar la creació d’empreses, especialment per part dels sectors més 

desafavorits de la població.  

Descripció 

Davant de la situació anteriorment plantejada, pot ésser una possible solució que 

els joves creïn les seves pròpies empreses, aprofitant les eines telemàtiques  i els 

programes i subvencions existents actualment per a aquest fi. 

Caldria doncs que l’administració local establís els mecanismes necessaris per a 

fomentar l’autoocupació entre els emprenedors del municipi, amb mesures com 

les següents: 

- Organitzar cursos de formació i seguiment sobre l’autoocupació. 

- Establir convenis amb empreses 

- Crear una línia d’ajudes econòmiques pels joves empresaris  

Objectius 
Incrementar el nombre d’empreses instal·lades al municipi alhora que es creen 

llocs de treball per als sectors de la població més jove. 

Agents implicats AJ, DT, DE, i CCRE. 

Valoració econòmica 
Línia d’ajuts: 10.000 €/anuals 

Cursos de formació: 20.000 €/anuals 

Finançament AJ, DT, DE i CCRE. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Nombre d’activitats econòmiques (codi 05.01.02) 

Observacions 
Existeixen organismes com la Fundació Privada per a la Promoció de 

l’Autoocupació de Catalunya (CPAC), amb la qual caldria mantenir contacte.  
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Línia estratègica 6 : Millora del benestar de la ciutadania 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.1.  Millora dels serveis socials a les persones 

ACCIÓ 6.1.1 

Realitzar un estudi per tal de diagnosticar les problemàtiques de les persones grans del 

municipi, dimensionar els serveis necessaris per satisfer les seves necessitats de 

suport social i establir les campanyes d’ajuda que s’escaiguin.   

Descripció 

La importància de la gent gran del municipi, per justícia social, implica la 

necessitat de no deixar de millorar en l’oferta de serveis destinats a aquest grup 

d’edat. Cal tenir en compte que el percentatge de persones grans augmentarà al 

llarg dels propers anys i, per tant, cada vegada hauran de ser més les estructures i 

els serveis adreçats a aquest sector de la població. 

És necessari desenvolupar un estudi exhaustiu de quines són les problemàtiques 

actuals i futures per tal de determinar quines actuacions s’han de dur a terme i la 

prioritat de les mateixes. 

Objectius Millorar els serveis i les instal·lacions destinats a les persones grans. 

Agents implicats AJ, DS i DASC. 

Valoració econòmica 7.000 € 

Finançament AJ, DS, DASC i CCRE. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Esforç econòmic adreçat als serveis socials (codi 06.01.02) 

Observacions 
Aquests serveis podrien, a més, esdevenir possibilitats laborals o empresarials 

entre la població del municipi. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.1.  Millora dels serveis socials a les persones 

ACCIÓ 6.1.2 Instar a l’ampliació dels serveis i les infraestructures sanitàries de l’hospital i del CAP  

Descripció 

Móra d’Ebre és privilegiada pel fet de disposar d’un hospital comarcal, no obstant 

encara manquen alguns serveis que determinen la necessitat d’esser traslladat en 

cas de determinades malalties o afeccions. 

Cal doncs instar al Departament de Salut a ampliar l’oferta sanitària tant a 

l’hospital com al Centre d’Atenció Primària. 

Objectius Millorar els serveis sanitaris del municipi. 

Agents implicats AJ, DS i RSTE. 

Valoració econòmica El pressupost per a les actuacions previstes per l’any 2007 és de 2.000.000 €  

Finançament Àrea de Recursos Físics del Servei Català de la Salut 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 
Està prevista l’ampliació i remodelació del servei d’urgències, consultes externes, 

la remodelació de l’àrea quirúrgica i la construcció d’un heliport al llarg del 2007. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.1.  Millora dels serveis socials a les persones 

ACCIÓ 6.1.3 
Crear línies d’ajut per a l’accés a la vivenda, de lloguer o de compra, pels sectors de la 

població  més desafavorits.  

Descripció 

En el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya es preveu la construcció d’un 

percentatge mínim d’habitatges de protecció pública per a cada nou sector 

urbanitzat. 

Es percep en el municipi una necessitat d’adquirir habitatges d’aquest tipus per 

part d’aquells grups de població que no disposen d’un nivell de renta massa 

elevat, tractant-se principalment de gent immigrada. D’igual manera, els preus del 

mercat immobiliari provoquen que l’accés a una vivenda per part de la gent jove 

del propi municipi sigui difícil. Cal doncs que l’ens municipal destini importants 

esforços en exigir el compliment de les determinacions normatives respecte a la 

construcció d’habitatges de protecció pública. 

Objectius Promoure l’assentament de la gent jove i dels nouvinguts al municipi. 

Agents implicats AJ, DPTOP-DGU i DMAH. 

Valoració econòmica 30.000 €/any 

Finançament AJ i DMAH. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Habitatges de protecció oficial (codi: 06.01.03) 

Observacions 

Com a mesura complementària a la present acció, caldria desenvolupar una borsa 

d’habitatges del municipi, que a més de gestionar els habitatges de protecció 

pública, també informés sobre l’existència d’habitatges de lloguer i de compra 

assequible especialment dirigits a la gent jove, a la població immigrant o amb 

pocs recursos econòmics. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.2.  Potenciació de les activitats adreçades a la població infantil i juvenil 

ACCIÓ 6.2.1 Millorar i augmentar el número d’instal·lacions esportives. 

Descripció 

Tot i la recent inauguració de la piscina coberta municipal, Móra d’Ebre encara 

presenta importants dèficits en quant a la quantitat i la qualitat de les instal·lacions 

esportives.  

Cal doncs elaborar un projecte integral de millora dels equipaments esportius que 

valori les necessitats de millora i de nova creació d’espais on desenvolupar 

diferents esports.  

Especial menció s’haurà de fer als esports fluvials. La millora de les instal·lacions 

existents permetrà la realització de cursos de diferents esports per part del conjunt 

de la població i donarà l’opció de desenvolupar activitats al riu als alumnes dels 

centres educatius. 

Objectius Millorar els equipaments esportius municipals. 

Agents implicats AJ, DV-SGE, CCRE. 

Valoració econòmica Variable en funció de les actuacions que es duguin a terme. 

Finançament AJ i DV-SGE. 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució En procés d’execució. 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.2.  Potenciació de les activitats adreçades a la població infantil i juvenil 

ACCIÓ 6.2.2 Incentivar la implantació d’espais d’oci d’iniciativa privada 

Descripció 

Existeix una clara mancança respecte als espais d’oci adreçats a la població 

infantil fora de l’horari escolar. Per tal de pal·liar aquests mancança s’ha de 

promoure des de l’administració local la implantació d’una ludoteca o alguna 

activitat econòmica similar destinat als nens/es d’entre 2 i 12 anys. 

La cessió de terrenys o locals municipals, l’aplicació de beneficis fiscals o la 

dotació d’ajuts econòmics són algunes de les vies que es podrien emprar per tal 

de motivar la implantació d’aquest tipus d’activitats al municipi. 

Objectius Crear un espai d’oci per a la població menor de 12 anys. 

Agents implicats AJ. i les empreses dedicades al sector. 

Valoració econòmica Variable en funció de les iniciatives que s’hi desenvolupin. 

Finançament AJ. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

En cas de no aconseguir que s’implanti cap empresa privada al municipi cal 

estudiar l’opció de que sigui el propi ajuntament el promotor de la creació d’un 

espai lúdic per a canalla. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.2.  Potenciació de les activitats adreçades a la població infantil i juvenil 

ACCIÓ 6.2.3 Crear un casal de joventut 

Descripció 

La població juvenil del municipi, d’entre els 12 i els 30 anys, no disposa d’un espai 

de trobada. La creació d’un casal de joventut serà el nou lloc de trobada de la gent 

jove i ha ser l’equipament municipal destinat a la promoció de la cultura, la formació 

i l’associacionisme juvenils. 

La creació d’aquest espai és una alternativa al temps lliure on tota la població 

adolescent i juvenil pot gaudir de les activitats que al mateix es desenvolupen i fer 

ús dels recursos i serveis que es presten per als joves. 

Objectius 

- Dotar al municipi d’una oferta juvenil, cultural i d’oci de qualitat. 

- Facilitar recursos d’informació, infraestructurals, humans i econòmics al joves 

per a l’articulació de formes de participació i desenvolupament personal i 

col·lectiu. 

- Incentivar i difondre la producció cultural de nous creadors. 

- Crear un referent de l'activitat juvenil del municipi. 

Agents implicats AJ i DASC. 

Valoració econòmica 

El pressupost pot variar substancialment en funció de si es disposa o no d’un local 

que es pugui adaptar per a aquests usos. 

Pressupost anual per al manteniment de les instal·lacions, personal i material:  

Finançament AJ i DASC. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.2.  Potenciació de les activitats adreçades a la població infantil i juvenil 

ACCIÓ 6.2.4 
Crear una línia d’ajuts, tant econòmics com estructurals, per a les associacions 

destinades a la població infantil i juvenil 

Descripció 

Al municipi existeixen un elevat nombre d’associacions, no obstant són poques les 

que o bé estan destinades o bé gestionades per gent jove al municipi.  Algunes 

d’elles com l’Esplai Treubanya troben entrebancs a l’hora de trobar nous monitors i 

d’altres són de recent creació com l’associació juvenil  K diu lo poble? . 

És necessària per tant la creació d’una línia d’ajuts destinada a facilitar el treball 

d’aquestes associacions que tant fan per fer créixer el sentiment de pertinença de la 

població juvenil al municipi.  

Aquest ajuts s’han de concretar en accions puntuals com la cessió de locals  o bé 

en accions reiterades al llarg dels anys com la concessió de subvencions o el 

suport administratiu.  

Objectius 
Mantenir i, si fos possible, incrementar les associacions presents al municipi 

destinades a la població infantil i juvenil. 

Agents implicats AJ i DASC 

Valoració econòmica 
Subvencions anuals: 2.000 € 

El suport administratiu té un cost integral a l’administració (Regidoria de Joventut)  

Finançament AJ i DASC. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.3.  Potenciació de la mobilitat urbana sostenible 

ACCIÓ 6.3.1 
Realitzar un estudi de les necessitats dels habitants del municipi respecte l’ús del 

transport públic urbà i interurbà. 

Descripció 

Al llarg de l’anàlisi social s’han manifestat nombroses mancances en quant al 

funcionament i la gestió de les línies de transport públic que obliguen als 

potencials usuaris a emprar mitjans privar per a desplaçar-se. 

Abans d'intentar promoure qualsevol servei públic, resulta estrictament necessari 

conèixer els usuaris potencials i les seves necessitats reals. Es proposa, doncs, la 

realització d’un estudi sobre les necessitats de transport públic al municipi que 

haurà de tenir en compte: 

- el volum de població que ha de realitzar desplaçaments obligats (per 

treball o estudis) des de o cap a Móra d’Ebre, 

- la quantitat de desplaçaments no obligats (oci) amb origen i destinació 

al municipi, 

- les principals procedències i destinacions 

Així mateix caldrà fer estimacions en funció de les previsions d’increment de la 

població i del creixement de les activitats econòmiques del municipi. 

Objectius 

- Promoure un model de mobilitat més sostenible 

- Conèixer les necessitats de la població usuària del transport públic per poder 

oferir un servei el més ajustat possible a les demandes de la població.  

Agents implicats AJ i ETP. 

Valoració econòmica Estudi: 3.400 i 6.000 € 

Finançament AJ i CCRE. 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució Per redactar 

Indicador de 

seguiment 
Evolució del model de mobilitat (codi: 07.01.02) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.3.  Potenciació de la mobilitat urbana sostenible 

ACCIÓ 6.3.2 
Elaborar un programa d’informació i promoció de l’ús del transport públic per part dels 

habitants del municipi. 

Descripció 

Una vegada realitzat l’estudi de les necessitats de transport públic urbà i interurbà 

caldrà elaborar un programa d’informació i promoció d’aquests serveis per tal 

d’incrementar el nombre d’habitants que en fan ús. 

Les campanyes informatives, adreçades al conjunt de la ciutadania, s’hauran de 

dur a terme emprant els mecanismes d’informació municipals i hauran de donar 

difusió tant de les línies de transport com dels horaris de pas i els beneficis 

d’emprar transport públic.  

Així mateix s’hauria de valorar la promoció del transport públic mitjançant 

l’aplicació de descomptes als usuaris freqüents o a la població amb menor poder 

adquisitiu (joves i tercera edat). 

Objectius Incrementar el nombre d’usuaris de transport públic. 

Agents implicats AJ i CCRE. 

Valoració econòmica 

Campanyes de difusió: 3.000 € 

Inicialment, l’aplicació de descomptes als mitjans de transport públic pertanyents 

a companyes privades hauria de córrer a càrrec de l’administració pública. La 

mateixa hauria de pressupostar un paquet de 3.500 €/anuals amb aquest objecte. 

Finançament AJ, CCRE i DPTOP. 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Evolució del model de mobilitat (codi: 07.01.02) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.4.  Polítiques d’integració per a immigrants  

ACCIÓ 6.4.1 

Engegar una campanya de difusió entre la població, i en especial entre els nouvinguts, 

sobre el coneixement de la història local, els costums, les tradicions i la cultura del 

municipi.  

Descripció 

Tenint en compte els processos migratoris esdevinguts al llarg dels darrers anys 

cal dur a terme polítiques d’integració per tal de fixar aquest volum de població. El 

major coneixement de la història local, els costums, les tradicions i la cultura local 

han de fer créixer el sentiment de pertinença i arrelament de la població 

nouvinguda al municipi de Móra d’Ebre. 

Aquesta acció s’ha de materialitzar mitjançant la realització de jornades de difusió 

de la cultura local, cursos de català de nivell bàsic, visites guiades pels principals 

elements patrimonials municipals, etc.  

Objectius 

- Fixar la població nouvinguda incrementant el sentiment de pertinença al municipi 

de la mateixa 

- Donar a conèixer els trets característics del municipi entre la població. 

- Facilitar vies de participació i comunicació als immigrants. 

Agents implicats AJ, CCRE i DASC. 

Valoració econòmica 12.000 € 

Finançament AJ, CCRE i DASC. 

Prioritat Mitja Termini Curt Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Tot i que l’acció és dissenya donant especial atenció a la població nouvinguda 

hom entén que la participació ha d’estar oberta al conjunt de la ciutadania ja que 

en qualsevol dels cassos incrementar el coneixement sobre el lloc on s’habita 

sempre és enriquidor. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.4.  Polítiques d’integració per a immigrants  

ACCIÓ 6.4.2 
Crear una comissió mixta entre la població autòctona i nouvinguts per tal de promoure 

la participació dels diferents col·lectius a les activitats que es desenvolupen al municipi. 

Descripció 

Es proposa constituir una comissió mixta, entre representants de les principals 

comunitats presents al municipi i població autòctona, per tal de donar difusió i 

promoure la participació del conjunt de la ciutadania en les activitats que es duguin 

a terme a Móra d’Ebre. 

Així mateix, la comissió serà l’espai on les diferents comunitats podran valorar les 

activitats que es duen a terme i fer propostes de millora. A partir d’aquest intercanvi 

les activitats que actualment es realitzen es podran adaptar als costums de les 

diferents comunitats per tal de donar cabuda a la participació de tothom, modificant 

les mateixes al llarg del temps per tal d’adaptar-les, en la mesura del possible, a les 

sensibilitats dels diferents col·lectius. 

Aquesta comissió haurà d’estar integrada per, com a mínim, un representant de 

cada comunitat o grup i s’hauran de realitzar reunions bimensuals. 

Objectius 
Incrementar la participació de totes les comunitats o grups en les activitats que es 

duen a terme en el municipi. 

Agents implicats AJ, AAMM 

Valoració econòmica Sense cost econòmic. 

Finançament - 

Prioritat Mitja Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 21  DE MÓRA D’EBRE.   

 
 

Mare Nostrum. Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental SL. 94 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.5.  Foment de l’associacionisme  

ACCIÓ 6.5.1 
Crear una coordinadora que aglutini i coordini els interessos de les diferents 

associacions que hi ha al municipi.  

Descripció 

La creació d’una coordinadora de totes les associacions municipals ha de 

permetre millorar el desenvolupament de les activitats que es desenvolupen al 

municipi. Per una banda, el coneixement de tots els col·lectius del calendari 

d’activitats de les diferents associacions permetrà compatibilitzar les mateixes i 

coordinar els actes que es duguin a terme. Així mateix, la coordinadora ha 

d’actuar com un punt d’intercanvi de recursos i opinions que a la llarga hauran 

d’enfortir la xarxa d’associacions del municipi. 

L’ens municipal haurà de gestionar les primeres reunions que es duguin a terme i 

proporcionarà un espai físic per a que es puguin fer els consells que haurien de 

tenir una periodicitat mensual. 

Objectius 

- Millorar la comunicació entre les diferents associacions del municipi. 

- Establir una borsa de recursos materials i humans. 

- Coordinar les activitats que es duen a terme. 

Agents implicats AJ i AAMM 

Valoració econòmica Sense cost econòmic. 

Finançament - 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Per tal de garantir l’èxit de funcionament de la coordinadora, en primer lloc, caldrà 

fer-ne una amplia difusió entre les diferents entitats i associacions del municipi, i 

també s’haurà d’establir un dia fix al mes per als consells.  

És necessari que les persones que assisteixin com a representants es 

comprometin per un període mínim d’un any per tal de mantenir certa continuïtat 

en les reunions. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 

MILLORA DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

PROGRAMA 6.5.  Foment de l’associacionisme  

ACCIÓ 6.5.2 
Potenciar les entitats locals de protecció del patrimoni cultural i medi ambiental 

mitjançant la creació d’una línia d’ajuts específica i prioritària des de l’ajuntament. 

Descripció 

Tot i la forta tradició associacionista del municipi no existeix operativa cap entitat 

l’objecte de la qual sigui la protecció i divulgació del patrimoni natural. Aquest buit 

resulta especialment preocupant si atenem a la dependència que té la possible 

potenciació del turisme respecte la protecció i recuperació dels valors 

patrimonials d’aquest tipus. En conseqüència, cal promoure la seva creació i 

afavorir la seva dinamització. 

Objectius 

- Promoure la informació i sensibilització dels habitants del municipi envers els 

valors naturals i històrics-artístics del municipi i del seu entorn territorial 

- Promoure la protecció i restauració dels esmentats valors. 

- Potenciar la seva funció com a actiu o potencial per al territori. 

Agents implicats AJ i DMAH. 

Valoració econòmica Ajut inicial: 1.200-2.400 € 

Finançament DMAH; AJ; CCRE; DTGNA 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

Persones vinculades a associacions de defensa del patrimoni natural i/o cultural 

(codi: 02.02.02) 
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Línia estratègica 7: Millora dels aspectes territorials 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.1.  Millorar de l’estat de conservació dels casc antic  

ACCIÓ 7.1.1 Elaborar un Pla de Rehabilitació del Casc Antic. 

Descripció 

Al casc antic de Móra d’Ebre és la zona més degradada del municipi i alhora és 

l’àrea on habiten les persones amb menors rendes i, per tant, amb menys 

recursos: immigrants, persones d’edat avançada, etc.  

Al llarg dels darrers anys s’han realitzat accions puntuals per tal de millorar la 

zona, no obstant aquesta encara presenta notables mancances. El POUM, 

actualment en elaboració, regularà les actuacions urbanístiques que es podran dur 

a terme al municipi però es requereix l’elaboració d’un Pla Integral per a la millora 

d’aquesta zona del municipi. 

Una vegada analitzades les principals mancances d’aquesta àrea caldrà establir un 

cronograma de les actuacions on es prioritzin aquelles més urgents. 

Objectius Millorar l’estat de conservació del Casc Antic 

Agents implicats AJ, DPTOP 

Valoració econòmica 

L’elaboració del document del Pla si es realitza externament por ascendir a 

aproximadament 30.000 € 

Les actuacions a desenvolupar ascendeixen a 8.000.000 € en quatre anys. 

Finançament AJ 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució En procés d’execució 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

El municipi de Móra d’Ebre ha presentat un projecte per tal d’optar al ajuts que la 

Generalitat de Catalunya atorga dins del programa de la Llei de Barris amb 

l’objectiu de rehabilitar i dinamitar la zona històrica del municipi  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.1.  Millorar de l’estat de conservació dels casc antic  

ACCIÓ 7.1.2 
Crear una línia d’ajuts adreçadada a aquells propietaris que realitzin actuacions 

destinades a la millora dels habitatges del nucli antic. 

Descripció 

D’acord amb l’exposa’t a l’acció anterior la zona del casc antic és la que requereix 

actuacions amb major urgència. No totes les actuacions que s’han de dur a terme 

a aquesta àrea s’han de realitzar directament per l’administració i per tal 

d’incentivar que siguin els mateixos propietaris els que millorin els seus habitatges 

es procedirà a crea una línia d’ajuts econòmics. 

És necessari estudiar per a quines actuacions es podran demanar aquests ajuts 

que s’hauran de justificar una vegada realitzades les millores de les vivendes.  

Objectius 
Millorar l’estat de les vivendes del casc antic i amb aquests el benestar de la 

ciutadania que habita en aquesta zona. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 

Les subvencions poden variar al llarg del temps en funció de la millora urbanística 

que es doni en la zona però, al llarg d’un període de cinc anys s’haurien de destinar 

30.000 €/ anuals 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Alta Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Aquesta línia d’ajuts podria fer especial esment a la població juvenil per tal de que, 

no només és millori la qualitat dels habitatges del casc antic, sinó que també es 

diversifiqui la població que hi habita al mateix. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.1.  Millorar de l’estat de conservació dels casc antic  

ACCIÓ 7.1.3 
Millorar l’estat dels carrers i les voreres adaptant-les a les necessitats de la població 

amb mobilitat reduïda. 

Descripció 

La població amb mobilitat reduïda troba actualment al municipi un elevat nombre 

de barreres arquitectòniques. Per altra banda, són moltes les voreres i els carrers 

que presenten desnivells que dificulten els desplaçaments i gran part del paviment 

local llisca amb el perill que això pot suposar per als vianants.  

Les actuacions prioritàries a dur a terme són: 

- Construir guals per a vianants 

- Construir carrers de plataforma única. 

- Adaptar els elements arquitectònics i les infraestructures dels edificis de 

titularitat municipal. 

- Etc. 

Objectius 
Garantir la igualtat d’oportunitats d’accessibilitat i de mobilitat del conjunt de la 

població. 

Agents implicats AJ i DPTOP. 

Valoració econòmica 

360.000 €  

Part d’aquest pressupost tindrà el seu origen en la subvenció pel projecte de millora 

del casc antic integrat en la Llei de Barris. 

Finançament AJ i DPTOP. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

L’ajuntament de Móra d’Ebre haurà de donar exemple al conjunt de la ciutadania 

garantint la supressió de les barreres arquitectòniques urbanístiques dels edificis 

municipals. Per altra banda, l’administració local podria dur a terme una 

campanya de conscienciació adreçada als comerços. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.2.  Millorar la façana fluvial  

ACCIÓ 7.2.1 Elaborar un Pla integral d’ordenació i gestió de la façana fluvial. 

Descripció 

A la zona de la façana fluvial del nucli hi conflueixen un elevat nombre d’usos: 

urbanístic, lúdic, comercial, etc. en un espai amb molt valor natural i on existeix un 

alt risc d’inundacions.  

Les característiques anteriorment citades, i el fet que la població de Móra d’Ebre 

ha viscut històricament d’esquena al riu, condicionen la necessitat d’elaborar un 

Pla integral d’ordenació i gestió de la façana fluvial per tal que tots els ciutadans 

puguin gaudir d’un espai amb tanta bellesa. 

El pla haurà de valorar quines són les activitats que es poden desenvolupar a l’illa 

de l’Aubadera (zona natural protegida), les actuacions a dur a terme per tal 

d’acondicionar un passeig del riu, la remodelació de l’antiga plaça de bous, les 

mesures adients per tal de mantenir i millorar l’estat de les façanes dels edificis, 

etc.  

L’estudi de les millores en l’ordenació i la gestió de la façana fluvial i la seva 

posterior aplicació en un període de temps mitjà garantiran que aquest espai, 

primera imatge del municipi, reflecteixi el seu valor intrínsec. 

Objectius Millorar la qualitat de la façana fluvial paisatgística, urbanística i naturalment. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 25.000 € 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.2.  Millorar la façana fluvial  

ACCIÓ 7.2.2 Construir un passeig al llarg de la façana fluvial del municipi 

Descripció 

La façana fluvial és un dels espais amb major potencial del municipi. Aquest 

espai, que històricament no s’havia emprat pel seu ús lúdic, cada vegada més a 

passat a formar part del dia a dia dels morencs.  

La construcció d’un passeig per l’antic recorregut del camí de Sirga 

proporcionaria un nou espai d’esbarjo per a la població de totes les edats alhora 

que representaria un actiu turístic més que considerable. 

Les actuacions que es duguin a terme entre la zona del club nàutic i fins al nou 

pont hauran de ser respectuoses amb la vegetació potencial de la zona i alhora 

hauran d’estar integrades en el paisatge.  

Objectius Crear un espai de lleure i millorar una de les façanes de Móra d’Ebre. 

Agents implicats AJ. 

Valoració econòmica 100.000 € 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

A l’hora de realitzar els treballs de construcció del passeig es prioritzarà l’ús de 

materials no agressius a l’entorn així com la contractació de persones del 

municipi, en especial aquelles que es troben entre els col·lectius que presenten 

majors dificultats per accedir al món laboral (majors de 45 anys, parats, etc.) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.3.  Recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural  

ACCIÓ 7.3.1 Elaborar i publicar un llibre del patrimoni natural i cultural de Móra d’Ebre 

Descripció 

Valorar el patrimoni propi és valorar el que avui som. El patrimoni és el resultat de 

la nostra història, la qual constitueix la nostra identitat, i si no es coneix és com si 

no existís. La promoció i difusió d’aquest fa que puguem conservar viu el nostre 

passat. 

Malgrat l’evolució que han experimentat els mitjans de comunicació en els darrers 

anys, les publicacions físiques (llibres, opuscles, etc.) són encara les més 

utilitzades així com aquelles que arriben a un ventall més ampli de població.  

Igualment existeix un important volum d’informació generada en relació al 

patrimoni municipal dispersa en diferents fonts i formats, sent la recopilació en un 

llibre de tota aquesta informació un mitjà de difusió i posada en valor de la 

mateixa.  

Objectius 
Posar en valor i difondre al major número població possible l’existència d’un 

important llegat patrimonial al municipi, tant a nivell natural com cultural.  

Agents implicats AJ, AAMM 

Valoració econòmica 10.000 € 

Finançament AJ, DTGN, CCRE 

Prioritat Mitjana Termini Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 

Observacions 
El preu estimat pot variar substancialment en funció tant de les característiques 

del llibre com del nombre d’exemplars que es vulguin editar. 
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ACCIÓ 7.3.2 

Elaborar un catàleg integral del patrimoni historicoartístic i etnològic a protegir (en 

aplicació de l’article 69 del Decret Legislatiu 1/2005) i desenvolupar-ne una regulació 

normativa. Redactar un pla estratègic d’identificació, protecció, i recuperació del 

patrimoni i incorporar-hi l’estratègia de difusió.  

Descripció 

Prèviament a implementar mesures de restauració, gestió i protecció del patrimoni 

històric, artístic i etnològic del municipi de Móra d’Ebre, és necessari elaborar un 

inventari dels elements existents, d’acord amb allò que disposa l’article 69 del 

Decret Legislatiu 1/2005 d’aprovació del Text refós de la Llei d’urbanisme. Caldria 

que el catàleg inclogués, per a cada element, els següents aspectes: 

- La justificació de la catalogació de cada element. 

- La seva ubicació. 

- En el cas de ser necessari, la definició d’un entorn de protecció. 

- L’estat de conservació i grau de prioritat de la restauració / conservació. 

- Mesures d’actuació per a seva millora i possibles amenaces a la seva 

conservació. 

Posteriorment, el catàleg de béns d’interès patrimonial resultant hauria d’incloure’s 

en la nova revisió del planejament urbanístic, de manera que la normativa del nou 

POUM  implementés reglamentacions per a protegir aquests elements patrimonials.  

Objectius 

La protecció d’aquells elements patrimonials els quals no gaudeixen actualment de 

protecció, com per exemple aquells elements d’interès etnològic (principalment els 

relacionats amb l’activitat agrícola), que per les seves característiques (propietat 

privada, abandó per desús, etc.) tenen una probabilitat de desaparició major que 

aquells elements més consolidats. Caldria determinar-los primer una protecció a 

nivell jurídic (la inclusió d’aquests en el catàleg ja els confereix grau de protecció a 

nivell local) i protecció física de l’element i del seu entorn.  

Agents implicats AJ, DCMC, DPTOP-DGU i CCRE. 

Valoració econòmica 15.000 € 

Finançament AJ i DCMC. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau.  

Observacions 

Depenent del nombre d’elements patrimonials existents i del seu estat de 

conservació, pot ésser convenient elaborar un pla de restauració i millora dels béns 

patrimonials. Igualment, aquest catàleg s’ha de revisar i actualitzar amb periodicitat. 
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ACCIÓ 7.3.3 
Elaborar una ordenança municipal per a la protecció dels béns d’interès històric, 

cultural, natural, etnològic, etc. del municipi. 

Descripció 

Crear una regulació a nivell local que determini els nivells de protecció i les 

actuacions sobre dels diferents elements patrimonials inclosos en el catàleg 

d’elements d’interès patrimonial anunciat en l’acció anterior. 

També cal que l’ordenança reguli les diferents actuacions que es portin a terme 

sobre el  elements d’interès, evitant així possibles accions que puguin arribar a 

malmetre l’element o bé causar-li desperfectes que desvirtuïn els trets que van 

motivar la seva inclusió en el catàleg. 

De la mateixa manera cal que l’ordenança prevegi, en aquells casos que sigui 

necessari, l’establiment de perímetres o entorns de protecció dels espais públics 

al voltant dels elements patrimonials.  

Objectius 

Anar més enllà del catàleg descrit en l’apartat anterior quant a nivell de protecció 

dels elements patrimonials d’interès potenciant la preservació activa del patrimoni 

local des de la iniciativa pública. 

Agents implicats AJ, DCMC 

Valoració econòmica Imputable a les tasques pròpies de l’administració local. 

Finançament No s’escau 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 

Observacions 

Cal que l’ordenança faci referència especial a aquells elements patrimonials 

relacionats amb l’activitat agrícola tradicional atès que actualment aquests 

presenten un nivell de vulnerabilitat més elevat per l’abandonament progressiu 

d’aquesta activitat. 

Es podria estudiar la inclusió d’un règim de sancions per a aquells propietaris que 

no respectessin l’ordenança. 
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ACCIÓ 7.3.4 
Articular mesures fiscals i/o ajuts que promoguin el correcte manteniment dels 

elements d’interès patrimonial 

Descripció 

D’acord amb l’exposa’t a l’acció anterior, cal incentivar les actuacions sobre 

aquells element d’interès patrimonial que siguin de propietat privada, les quals 

vagin encaminades a millorar el seu estat de conservació. No totes les actuacions 

que s’han de dur a terme en aquesta àrea s’han de realitzar directament per 

l’administració i per tal d’incentivar que siguin els mateixos propietaris els que 

realitzin accions de manteniment o millora dels elements patrimonials es procedirà 

a crear una línia d’ajuts econòmics. 

És necessari estudiar per a quines actuacions es podran demanar aquests ajuts, 

els quals s’hauran de justificar una vegada portades a terme.  

Objectius Millorar l’estat dels elements patrimonials de propietat privada. 

Agents implicats AJ, DCMC 

Valoració econòmica 

Les subvencions poden ser variables depenent de les actuacions a portar a terme 

(recuperació, manteniment, etc.), tot i que la partida destinada a aquesta línia hauria 

d’estar al voltant dels 25.000 €/ anuals. 

Finançament AJ, DCMC 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau 
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ACCIÓ 7.3.5 
Elaboració d’un catàleg de camins, el qual inclogui un pla de manteniment i millora 

d’aquests. 

Descripció 

El municipi de Móra d’Ebre disposa d’un elevat nombre de camins, alguns d’ells 

amb gran importància pels seus valors patrimonials, històrics i paisatgístics. Entre 

aquests cal destacar el camí de Sovarrec que empraven els sirgadors per remolcar 

els llaguts riu amunt. També els episodis bèl·lics ocorreguts durant la Guerra Civil 

Espanyola poden representar un important recurs a explotar. 

Es per tant prioritari elaborar un catàleg dels camins existents al terme municipal on 

es valori el seu estat de conservació i les actuacions necessàries per tal de 

condicionar-los pel seu ús. Aquestes iniciatives implicaran l’establiment en les rutes 

d’una sèrie d’actuacions mínimes (senyalització, adequació, neteja, etc.) i la dotació 

de determinades infraestructures en les àrees immediates, com per exemple, 

centres d’informació, zones acondicionades per al repòs (àrees per menjar, 

papereres.), etc. 

Com a mesura de difusió, caldrà penjar al web municipal tot el material que s'hagi 

anat editant (mapes, tríptics de les rutes, itinerari virtual, etc.) 

Objectius 

- Promoure l’activitat turística optimitzant l’explotació dels recursos turístics de què 

es disposa. 

- Disposar d’un paquet turístic de qualitat, atractiu i divers (gastronòmic, cultural, 

natural...). 

Agents implicats AJ, CCRE i DTGN. 

Valoració econòmica 11.000 € 

Finançament AJ, CCRE i DTGN.  

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 

Promoció turística del municipi (codi 05.02.05) 

Nombre de visites pàgina web del municipi (codi 05.02.06) 

Observacions 

L’antic “Camí de Sirga” (que comunica Ascó i Móra d’Ebre) s’ha senyalitzat al llarg 

de l’any 2006 gràcies a un projecte conjunt entre el CCRE i l’ajuntament del 

municipi que va nèixer amb la finalitat de promoure la dinamització econòmica de 

la zona i l’aprofitament dels seus recursos turístics. 

 



AGENDA 21  DE MÓRA D’EBRE.   

 
 

Mare Nostrum. Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental SL. 106 
 

 LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.3.  Recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural  

ACCIÓ 7.3.6 

Regular les actuacions constructives i arquitectòniques en l’àmbit rural. Promocionar 

la recuperació i integració paisatgística de les edificacions aïllades i protecció de les 

estructures en pedra seca. 

Descripció 

Actualment el patrimoni rural està experimentant un procés de revalorització 

general. Tot i això, avui dia encara no existeix una conscienciació o bé un 

coneixement prou fort com per evitar actuacions sobre les construccions de 

l’àmbit rural que desvirtuen el seu valor. 

Cal apuntar també que actualment molts trossos estan sent adquirit per persones 

de fora del país, les quals no presenten la mateixa sensibilitat envers aquest 

patrimoni. Aquestes modifiquen les estructures originals per a reconvertir-les en 

vivenda, actuacions que representen un impacte visual sobre el paisatge agrari 

que cal minimitzar. 

D’aquesta manera és necessari controlar aquestes actuacions sobre aquest 

patrimoni. Les eines per fer-ho seran la inclusió d’aquests elements en el catàleg 

d’elements d’interès patrimonial, el desenvolupament de l’ordenança per a la 

protecció del patrimoni local, la subvenció d’actuacions per a la recuperació i 

integració paisatgística de les edificacions aïllades o l’organització de camps de 

treball envers aquest aspecte, entre d’altres. 

Objectius 

Evitar les possibles agressions sobre el patrimoni rural que poden arribar a fer-lo 

desaparèixer. Igualment es vol potenciar la valoració endògena d’aquest patrimoni 

propi el qual per ser quotidià i pròxim, en molts casos, no presenta valor 

arquitectònic o simbòlic. 

Es pretén també, potenciar la preservació activa del patrimoni arquitectònic rural 

des de la iniciativa pública i privada. 

Agents implicats AJ, DAAR 

Valoració econòmica Variable en funció de les actuacions a dura a terme. 

Finançament AJ, DTGN, DAAR 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Caldria un programa de difusió i promoció del patrimoni rural per exemple 

mitjançant difusió de les accions dutes a terme en la pàgina web municipal i a la 

premsa habitual. Igualment seria necessari un control sobre aquest patrimoni, per 

exemple  inspeccions  visual regulars per a evitar les agressions a aquest 

patrimoni. 
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ACCIÓ 7.3.8 
Elaborar un catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o 

rehabilitació 

Descripció 

Fou comú a tot Catalunya, a partir dels anys cinquanta, un abandonament 

progressiu de les terres de conreu amb el conseqüent desús de les estructures i 

elements arquitectònics associats a aquest tipus d’activitat. Aquest desús ha 

portat a què el pas del temps exercís com a factor deteriorant del patrimoni, 

arribant moltes d’aquestes construccions a un estat lamentable, o fins i tot a 

desaparèixer.  

La protecció d’aquest patrimoni rural queda reflectida en la nova normativa 

urbanística on, en l’article 50.2 del Decret Legislatiu 1/2005, s’especifica que el 

planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic 

les masies i les cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i 

justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació. 

Objectius 

Prendre consciència de l’elevat valor del qual gaudeixen aquest tipus de 

construccions i establiment d’actuacions immediates per tal de mantenir-les i que 

continuïn formant part del patrimoni històric i etnològic local representatiu del 

passat del municipi. 

Agents implicats AJ, Propietaris de les masies, PTOP-DGU i DCMC-DGPC. 

Valoració econòmica 12.000 € 

Finançament AJ, DAAAR, DCMC-DGPC, DMAH-DGMN i PTOP-DGU. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

Els criteris paisatgístics que determinaran la inclusió de les masies i les cases 

rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix 

el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i la millora del paisatge. 
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Implementació de mesures de prevenció i protecció envers als possibles riscos  

per a la població 

ACCIÓ 7.4.1 Millorar les infraestructures de prevenció i extinció d’incendis 

Descripció 

Existeixen a Móra d’Ebre diferents zones que presenten risc per incendi forestal, 

catalogades per la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

Malgrat disposar de determinats recursos i mesures per a fer front a una 

emergència per incendi forestal, manca una continuïtat en aquestes, és a dir, cal 

una revisió dels recursos econòmics i materials destinats a la prevenció del risc, 

replantejar les accions i el model de prevenció, dotar-lo de coherència respecte el 

model territorial, i considerar la possibilitat de desenvolupar regulacions – normes – 

municipals per tal d’ordenar el risc en determinats aspectes. Entre els aspectes més 

rellevants als que caldria donar solució destaquen: millorar i augmentar la xarxa de 

camins i pistes forestals estratègiques des del punt de vista operatiu; procurar la 

coordinació interadministrativa per tal d’assolir certa coherència en les polítiques a 

implementar o; controlar la freqüentació i usos antròpics inadequats del territori 

augmentant alhora la sensibilitat social envers els incendis.  

Com a mesures complementàries, seria necessari la disposició de torres de 

vigilància, basses d’extinció d’incendis, l’establiment de franges de baixa 

combustibilitat en els camins, entre d’altres. 

Objectius Minimitzar els efectes d’una possible emergència per incendi forestal. 

Agents implicats AJ, DIRIP i DMAH- DGMN. 

Valoració econòmica 3.000 € /any 

Finançament AJ, DIRIP i DMAH- DGMN. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
Esforç esmerçat en la prevenció d’incendis (codi: 07.02.01) 
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Implementació de mesures de prevenció i protecció envers als possibles riscos  

per a la població 

ACCIÓ 7.4.2 
Dissenyar un programa de millora i adequació de la xarxa de camins i pistes forestals 

estratègiques per a l’extinció d’incendis forestals. 

Descripció 

Donada l’existència d’un elevat nombre de camins que donen accés a les àmplies 

zones forestals amb elevat risc d’incendi seria necessari que aquests presentin les 

condicions òptimes per a l’actuació en cas d’emergència, com per exemple: 

- Amplades suficients  

- Franges de baixa carrega de combustible al voltant dels caminis 

- Eliminació d’obstacles vegetals i físics que puguin entorpir el pas dels 

efectius 

- Etc. 

Cal també que totes les actuacions quedin reflectides en la cartografia elaborada 

per a la redacció del manual d’actuació per incendis forestals (catalogació de 

camins, punts de gir, zones de restricció de pas, etc.) que caldrà anar actualitzant 

paròdicament. 

Objectius 
Millorar les infraestructures municipals per tal d’actuar amb major eficàcia en cas 

d’emergència.  

Agents implicats AJ, CECAT Tarragona- Terres de l’Ebre, DIRIP i DMAH. 

Valoració econòmica Cost imputable a les tasques pròpies de l’administració. 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

Esforç esmerçat en la prevenció d’incendis (codi 07.02.01) 

Superfície cremada i evolució del risc d’incendis forestals (codi 07.02.02) 
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per a la població 

ACCIÓ 7.4.3 

Elaborar el Pal d’Emergència Municipal (PEM) d’acord amb les determinacions 

establertes al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 

contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 

Descripció 

En concordança amb les regulacions recollides en el Decret 210/1999, el municipi 

hauria d’haver desenvolupat el seu Pla d’Emergències Municipal. Aquest pla, 

degudament estructurat, com a mínim hauria contenir els següents documents: 

Manual d’actuació per a inundacions; Manual d’actuació per incendis forestals 

Programa d’implantació i manteniment del Pla d’Emergència Municipal i Annexos 

generals. 

El municipi disposa únicament del manual d’actuació enfront el risc nuclear (Pla 

Penta). 

Objectius 
- Compliment legislatiu en matèria de protecció civil. 

- Organitzar l’actuació des de l’ajuntament en cas d’emergència. 

Agents implicats AJ i DIRIP. 

Valoració econòmica 
Per l’elaboració del manual d’actuació en cas d’incendis forestals i inundacions: 

9.000 €. 

Finançament AJ i DIRIP. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 

El Pla d’Emergència Municipal (PEM) és una peça clau en l’estratègia de 

planificació dels riscos i en la gestió de les situacions de crisi a escala local. 

Aquest ha de coordinar-se, ser coherent i preveure les polítiques de prevenció i 

gestió, tant actives com passives, desenvolupades des de l’administració local. 

Alhora, ha d’articular els mecanismes de gestió de riscos aplicats en altres 

àmbits, com l’ordenació urbanística, la regulació de les activitats econòmiques, 

etc. 
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ACCIÓ 7.4.4 Elaborar un estudi d’àmbit local de delimitació de les zones inundables del municipi 

Descripció 

Existeixen al municipi diverses àrees delimitades com a potencialment inundables 

per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) localitzades al llarg de diversos 

cursos d’aigua i dels seus marges i àrees d’influència.  

És de destacar que no s’han elaborat al municipi estudis d’inundabilitat d’àmbit 

municipal, i per tant, es desconeixen realment (a escala local) les zones que 

poden esdevenir inundables.  

Igualment, la normativa en matèria urbanística requereix l’elaboració, prèviament a 

la redacció del POUM, d’un estudi de delimitació de les zones inundables del 

terme a l’elaboració d’estudis d’inundabilitat. 

Objectius 

Establir una correcta planificació dels usos del sòl del municipi, mitjançant 

l’elaboració d’un estudi d’inundabilitat a escala local que delimiti les àrees amb 

risc d’inundació. 

Agents implicats AJ, ACA i DPTOP-DGU. 

Valoració econòmica 7.000 € 

Finançament AJ i ACA. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 

Observacions 
L’elaboració d’aquest estudi haurà de ser desenvolupat d’acord amb els criteris 

tècnics que exigeix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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ACCIÓ 7.4.5 
Incorporar la delimitació espacial de riscos i les zones de protecció que s’escaiguin en 

la programació urbanística del sòl 

Descripció 

Caldrà, durant la redacció del POUM, atendre i/o incorporar amb caràcter general 

les indicacions respecte les zones de risc determinades durant l’anàlisi i posterior 

diagnosi, en especial: 

- Identificar les zones de risc d’inundacions no incloses al pla INUNCAT 

d’àmbit local de delimitació del risc d’inundacions, i elaborar un estudi 

de delimitació de les zones inundables.  

- Limitar o evitar obrir noves zones en contacte entre zones urbanitzades i 

masses arbrades, promovent el creixement concèntric a partir dels nuclis 

existent.  

- Definir les zones de protecció electromagnètica. 

I en general, limitar a la construcció de vivendes en aquells espais delimitats com 

a zona de risc. 

Objectius 
Minimitzar al màxim la vulnerabilitat de la població envers els diferents riscos dels 

quals n’és objecte el municipi mitjançant una planificació urbanística preventiva. 

Agents implicats AJ 

Valoració econòmica El cost d’aquesta acció queda repercutit en l’elaboració del POUM. 

Finançament Sense cost imputable. 

Prioritat Mitjana Termini Curt Estat execució En execució 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.5  Valorització de l’activitat agrícola com a eina de gestió i ordenació del territori 

ACCIÓ 7.5.1 Valorar la figura del pagès com a gestor del territori 

Descripció 

L’activitat agrícola aporta molts beneficis que repercuteixen positivament sobre el 

territori i sense els quals, per una banda, el medi natural es veuria greument 

amenaçat i, per altre canto, els beneficis socials es veurien notablement reduïts. 

El manteniment d’una baixa combustibilitat, així com de certa discontinuïtat 

vegetal, la creació i arranjament de camins i pistes forestals, la creació d’àrees 

obertes que incrementen la biodiversitat i augmenten la heterogeneïtat 

paisatgística, etc., són alguns exemples d’aquesta gestió. En conseqüència, 

l’abandonament de l’agricultura per la seva baixa rendibilitat representen una 

amenaça per al territori.  

Caldria estudiar la possibilitat de desenvolupar un programa pilot que, recolzant-se 

en ajuts europeus (es proposa LIFE-Medi ambient) i cercant la implicació d’altres 

administracions, permetés gestionar el territori mitjançant la col·laboració directa i 

retribuïda dels agricultors locals en les tasques que comporten beneficis públics -i 

que, d’altra manera, l’administració hauria de realitzar per motius competencials 

(manteniment de camins, restauració del patrimoni històricoartístic vinculat al 

medi rural, gestió de les masses forestals per a la prevenció d’incendis, etc.). 

Objectius 

Desenvolupar un projecte exemplificant, demostratiu i exportable, de potenciació 

de la figura del agricultor/ramader, a través de la seva col·laboració en el 

desenvolupament de funcions i tasques que, amb la desaparició del pagès, haurà 

d’assumir l’administració amb un cost directe molt superior. 

Obtenir tot un ventall de beneficis indirectes: reduir l’abandonament de 

l’agricultura, protegir i restaurar el patrimoni, millorar la xarxa de camins, reduir el 

risc d’incendis, millorar el paisatge i el patrimoni natural, etc. 

Agents implicats AJ, CLA, DAAAR, DMAH i  XCT. 

Valoració econòmica Redacció projecte: 15.000 - 25.000 €. Execució:  900.000 - 1.500.000 € 

Finançament UE, DAAAR, DMAH, DTGN i AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt/Mig Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 
No s’escau. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 

MILLORA DELS ASPECTES TERRITORIALS 

PROGRAMA 7.5  Valorització de l’activitat agrícola com a eina de gestió i ordenació del territori 

ACCIÓ 7.5.2 Mantenir el mosaic agroforestal. 

Descripció 

Es detecta una regressió de l’activitat agrícola i ramadera en l’àmbit municipal, la 

qual cosa repercuteix negativament en múltiples aspectes ambientals i de 

l’ordenació del territori: pèrdua de zones obertes estratègiques –increment del risc 

d’incendi i reducció de la diversitat d’ecosistemes–, degradació de la xarxa de 

camins, pèrdua de la diversitat paisatgística i abandonament del territori, etc. 

Per tal de minimitzar aquests afectes progressius, la present acció pretén crear un 

fons econòmic que financi actuacions de gestió agrícola i ramadera, entre d’altres: 

- llaurat de zones agrícoles semiabandonades. 

- utilització dels ramats per a neteges de sotabosc. 

- arranjament de camins i marges. 

- recuperació d’espècies vegetals locals. 

- redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal. 

- restauració d’abocaments incontrolats. 

- eliminació d’espècies al·lòctones 

- etc. 

Objectius 
Dur a terme millores en la gestió i conservació del medi natural i, de retruc, 

impulsar la recuperació de les activitats agrícoles i ramaderes en el municipi. 

Agents implicats AJ, DAAAR i CLA. 

Valoració econòmica 30.000 € /any 

Finançament AJ. 

Prioritat Alta Termini Curt Estat execució Per executar 

Indicador de 

seguiment 

- Gestió forestal sostenible (codi 03.01.02). 

- Potenciació del mosaic agrícola-forestal (codi 03.01.03). 

 



 


