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La inacció de l’Administració de l’Estat per buscar i aplicar solucions a la problemàtica al tram final del riu Ebre i la 
regressió del Delta és denunciable. Així ho determina un informe inèdit que aporta un nou punt de vista des de l’àmbit 
jurídic. La Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre s’ha dotat amb una eina amb la que es pretén reclamar, 
primer institucionalment i si no, per la via legal, actuacions d’immediat per fer front a la vulnerabilitat del Delta. 

“Tenim un gran tros del Delta al fons dels embassaments de Mequinensa i Riba-roja i d’això és responsable 
l’administració”. El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre, Josep Maria Franquet, és 
categòric. Amb l’enginyer Miquel Albacar Damina i el jurista Felipe Tallada de Esteve signen un informe que aporta un 
punt de vista jurídic, fins ara inèdit, per denunciar la inacció de l’Estat espanyol en la passivitat per frenar la regressió  
del Delta. 

L’estudi, publicat en forma de llibre editat per la Uned, el va encarregar l’any 2014 la Comunitat de Regants de 
l’Esquerra de l’Ebre per dotar-se d’una eina que obre la porta a una reclamació administrativa. Més enllà d’aportar 
solucions, el treball multidisciplinar posa sobre la taula l’evolució de les problemàtiques del tram final del riu Ebre i la 
situació actual. L’objectiu: esgotar la via institucional però, si cal, també la legal a tribunals espanyols i internacionals  
per aplicar solucions “reals, efectives i immediates” al Delta. 

“Amb aquest estudi es crea la instrumentalització legal per exigir a l’administració que actuï”, conclou Franquet, crític 
amb el paper de l’Estat espanyol vers la problemàtica del Delta tots aquests anys: “L’administració no ha tingut en 
compte que al Delta hi havia una problemàtica que calia solucionar, n’eren conscients i es van fer alguns estudis, 
però la seva obligació era solucionar-ho i no ho han fet i aquesta figura, jurídicament, s’anomena inacció 
administrativa”. 

L’actual vulnerabilitat del Delta s’explica pels efectes del canvi climàtic i la falta de sediments retinguts als 
embassaments del tram final del riu que es tradueixen en regressió, enfonsament, salinitat, pujada del nivell del mar i 
un futur cada cop més preocupant. “La falta de sediments es deu a la construcció d’embassaments en el tram final. 
L’Estat va autoritzar-ne la construcció, o sigui que la relació causa-efecte és claríssima”, apunta Franquet. “Els 
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sediments s’han dipositat al fons dels embassaments, evitant que arriben al Delta, que és on havien d’arribar i on 
havien arribat històricament”. 

A ‘Problemàtica del riu Ebre en el seu tram final. Informe al voltant dels efectes sobre l’àrea jurisdiccional de la 
Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre’, aquesta “passivitat” de l’administració estatal s’acredita citant i 
comentant fins a 22 evidències. 

“Contempla aspectes jurídics, que potser fins ara és inèdit, que dona a l’informe molt més contingut i el fa més 
complet”, apunta el president de la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre, Víctor Delsors. “La idea era que 
qualsevol que el consulti pugui veure tots els elements que han participat en l’evolució del Delta i l’estat actual”. 

Unitat d’acció 

Comuners, juristes, experts i activistes demanen, però, unitat d’acció des del territori. “Tot el territori ens hem 
d’implicar d’una vegada, arribar a acords comuns i obligar a l’administració que comenci a actuar d’una vegada”, 
apunta el portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Manolo Tomàs, present a la presentació de l’estudi. 
“Començant per les comunitat de regants, ha de ser tot el territori -ajuntaments, consells comarcals, sindicats, 
cooperatives arrossaires- que faci pinya conjuntament per exigir a l’administració que ho arregle”, afegeix Franquet. 

 
 



Que la construcció dels pantans del tram final del
riu Ebre durant el franquisme ha perjudicat l'eco-
nomia i la integritat del delta de l'Ebre no és cap no-
vetat. Els sediments que s'hi retenen són els que li
fan falta al delta per lluitar contra la regressió de la
costa, contra la subsidència o enfonsament natu-
ral i contra la salinització, que entre altres coses fa
que els arrossars siguen menys productius. Però
fins ara ningú havia posat una xifra sobre la taula
que constatés de forma tangible un impacte que,
malauradament, tothom ha tingut normalitzat fins
que des de fa relativament poc el problema de la
falta dels sediments s'ha posat damunt de la taula
i ha començat a guanyar espai en l'agenda política
i estatal.
Ara, un informe tècnic i jurídic encarregat per la Co-
munitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, ha
quantificat exactament en 220 milions les pèrdues
patrimonials que ha suposat per als pagesos la
construcció dels embassaments i, el que és més
important, ha obert en aquesta mesura la porta a
una reclamació per danys i perjudicis contra l'Estat,

que és el que té intenció d'interposar la Comuni-
tat. Dels 220 milions de la factura, la majoria co-
rrespon a les pèrdues de collita en els arrossars, i
les conclusions de l'informe són prou clares:
“Quan el subjecte que causa el dany és una ad-
ministració pública estem parlant de responsabi-
litat patrimonial”.
La via de la denúncia contra l'Estat a partir d'a-
questes dades s'afegeix a la batalla jurídica que
ja han emprès altres actors com ara la Platafor-

ma en Defensa de l'Ebre, que ha arribat fins a
Brussel·les i que té interposat al Tribunal Suprem,
pendent d'una resolució imminent, un recurs con-
tra el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre, i a altres
iniciatives de la societat civil, com ara la impulsa-
da per la Campanya pels Sediments, que bus-
quen forçar l'Administració a fer una revisió de la
normativa i els protocols que regeixen la gestió
dels embassaments i de les seues comportes per
part de les empreses elèctriques.

Una nova via legal en la lluita pel delta de l’Ebre
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L'independentisme ha fet una mica d'autocrítica
per la seua ingenuïtat davant l'Estat repressor i,
en aquesta mesura, ha admès que no li queda-
ven gaires més sortides que acceptar els comi-
cis convocats per Mariano Rajoy, malgrat haver
arribat a proclamar la República Catalana. Ara
tots els mecanismes de partit i de modulació
dels discursos se centren en una cita electoral

amb majúscules. Una cita convocada formal-
ment dins del règim autonòmic, però que, en ab-
sència d'un referèndum acordat, oferirà un altre
referèndum de facto amb totes les parts activa-
des. Com el del 27S, però ara havent acumulat
un munt de variables excepcionals que caldrà
veure com reorienten el vot de tothom. Fer pro-
nòstics seria gairebé una irresponsabilitat.

Cap al referèndum del 21D

Tomas Carot
Resaltado
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Els regants xifren en 220 M€ les pèrdues

patrimonials per la construcció de pantans

DELTA DE L’EBRE

Deltebre  L. Bertomeu

La Comunitat de Regants de
l'Esquerra de l'Ebre ha presentat un
informe tècnic i jurídic que assenya-
la les problemàtiques que afecten el
delta de l'Ebre (regressió, subsidèn-
cia i salinització) i que obre la porta
a una possible reclamació per danys
i perjudicis contra el govern de l'Es-
tat. Aquest informe recollit en el lli-
bre Problemàtica del riu Ebre en el
seu tram final. Informe sobre els
efectes en l'àrea jurisdiccional de la
Comunitat de Regants- Sindicat
Agrícola de l'Ebre, ha estat elaborat
pels enginyers Josep Maria Franquet
i Miquel Albacar i el jurista Felipe Ta-
llada i es va presentar públicament
el passat dimecres, 15 de novem-
bre. Més enllà de definir els proble-
mes que afecten el delta i plantejar
possibles solucions, l'estudi assen-
yala el Govern de l'Estat com “el
causant” de la situació actual del
Delta en autoritzar la construcció de
pantans a la conca de l'Ebre. “Per
culpa dels embassaments no te-
nim els sediments que van perme-
tre la formació del delta”, ha asse-
gurat Josep Maria Franquet. Així l'es-
tudi xifra en 8 milions de metres
quadrats els terrenys que s'han per-
dut a l'hemidelta esquerre amb la
construcció de pantans. Recorden
que la zona de la Marquesa ha per-
dut 245 metres de costa des del
1946 i l'illa de Buda 2,1 quilòmetres
de terreny. Un altre aspecte que ana-
litza el llibre és la qualitat de l'aigua.

“L'aigua amb la qual estem regant
té una qualitat molt baixa”, insis-
teix Franquet, sobretot per l'alta sali-
nitat i la conductivitat elèctrica, fet
que suposa que el rendiment del cul-
tiu de l'arròs al Delta és d'un 81%
respecte de les altres zones arrosse-
res de l'Estat espanyol. Tenint en
compte els terrenys perduts per la re-
gressió i les pèrdues que suposa per
als pagesos regar amb aigua de ma-
la qualitat, l'estudi xifra en 220 mi-
lions d'euros la pèrdua patrimonial
que ha suposat per als pagesos del
delta la construcció dels embassa-
ments. D'aquests 20 correspondrien

a la pèrdua de terrenys, 191 a les
pèrdues de collita en els arrossars i 8
milions en les pèrdues en els camps
d'horta. Uns diners que aquest estu-
di planteja que haurien de ser com-
pensats pel Govern de l'Estat.

RESPONSABILITAT PATRIMO-
NIAL DE L'ESTAT L'estudi assenyala
directament l'Estat com el causant
dels danys que està patint el delta
de l'Ebre. “Tots ells han estat cau-
sats directament per l'anormal fun-
cionament de l'Administració, en
consentir la construcció d'uns pan-
tans que retenen els sòlids que

arrossegaven les aigües de l'Ebre
(...), sense haver estudiat, prèvia-
ment, els efectes o impactes que
aquestes infraestructures pogueren
tindre sobre la resta del curs del
riu”. En el llibre el jurista Felipe Talla-
da deixa clar que “quan el subjecte
que causa el dany és una adminis-
tració pública estem parlant de res-
ponsabilitat patrimonial” i obre la
porta doncs a una possible reclama-
ció per danys i perjudicis. Segons
l'estudi, queda demostrada la “res-
ponsabilitat” i “passivitat” que ha
tingut l'Administració perquè “tot i
conèixer els fets que configuren la

situació actual del delta (...) ni els va
evitar ni ha promogut la cerca i apli-
cació de les solucions necessàries”.
A més, assenyalen que no hi ha “cap
precepte legal vigent” que diga que
“les comunitats de regants directa-
ment afectades tinguen el deure de
suportar o sacrificar-se per la resta
del país” i apunten que s'hauria de
compensar els regants. “La gent del
delta ha fet el sacrifici de veure's
sense sediments perquè gran part
de la societat se'n puga beneficiar
amb la construcció dels pantans
per produir energia i fer regadius i,
per tant, haurien de ser compen-
sats”, apunta Franquet.

Amb tot, el criteri dels tècnics no és
reclamar una indemnització econò-
mica, “ja que això no resoldria el pro-
blema”, sinó exigir a l'Administració
que actue i pose solució a les proble-
màtiques que afecten el delta.

EN MANS DEL REGANTS Amb
aquest estudi els regants fonamen-
taran les accions a emprendre a par-
tir d'ara per reclamar solucions als
problemes del delta. El president de
la Comunitat de Regants de l'Esque-
rra de l'Ebre, Víctor Delsors, ha insis-
tit que l'estudi “identifica qui és el
responsable” de la situació actual
del delta i quina és la millor opció a
emprendre des de la via jurídica.
Delsors ha recordat que la Comuni-
tat de Regants “té la facultat per
poder exercir aquesta demanda -
per danys i perjudicis- si així es de-
termina”.  ■

Un estudi tècnic i jurídic encarregat per la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre ha xifrat en 220 milions d’euros les pèrdues patrimonials
que han suposat per als pagesos la construcció de pantans i obre la porta a una reclamació per danys i perjudicis contra l’Estat.

Els regants van presentar aquest dimecres a Deltebre el llibre amb el qual basaran la seua estratègia jurídica a partir
d’ara. / L. B.
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Oferir un servei de qualitat sense incre-
mentar la pressió econòmica sobre els
comuners. Amb aquest doble objectiu,
la Comunitat de Regants de l'Esquerra
ha implantat un model de gestió basat
en una optimització dels recursos, que li
ha permès continuar fent inversions i
assumir costos sobrevinguts com els de
la lluita contra el cargol poma o la pro-
hibició dels tractaments fitosanitaris,
mantenint, però, congelada la derrama -
quota per jornal anual que paguen els
comuners- durant els últims tres anys. 
El proper 25 de novembre, la Comunitat
de Regants de l'Esquerra celebrarà la se-
va Junta General Ordinària. L'aprovació
dels pressupostos per a l'any 2018 i l'e-
lecció de càrrecs comunitaris són els
punts més destacats de la convocatòria.
“Des de la Junta de Govern fem una
crida a l'assistència a l'assemblea, per
tal de poder informar i acordar sobre
temes de gran importància per a la
Comunitat”, manifesta el president,
Francisco Casanova Santamaría. I és
que a més de les qüestions habituals re-
latives a la distribució de l'aigua per al
reg, en les assemblees se sotmeten a de-
bat les principals problemàtiques que
afecten l'entitat, com el cargol poma o la
regressió costanera, i que condicionen,
cada vegada més, l'activitat agrària a la
zona del Delta.
Algunes d'aquestes problemàtiques te-
nen una repercussió directa en els pressu-
postos de la Comunitat. “Estem en un
moment polític delicat i totes les actua-
cions lligades a subvencions no sabem
com acabaran”, reflexiona el president,
davant la possibilitat que la intervenció
dels comptes de la Generalitat pugui re-
percutir en l'aplicació d'algunes mesures.
És el cas de les actuacions del projecte
mediambiental, inclòs en el Programa de
desenvolupament rural (PDR) de Cata-
lunya 2014-2020, per a la lluita contra el
cargol poma, cofinançades pel Departa-
ment d'Agricultura i el Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), a través del Grup Adhoc.
Una altra problemàtica que genera pre-
ocupació i per a la qual la Comunitat
està cercant l'ajut de l'Administració és
la de la regressió costanera, tant per la
zona regable que es perd com per les
infraestructures que es deterioren. En
l'última assemblea es van mostrar unes
imatges dels efectes dels temporals de
llevant del passat mes de març sobre

l'estació de bombament del Pal. L'in-
forme dels danys va xifrar la reparació
en prop de 70.000 €. “És un exemple
d'infraestructures amenaçades per
la forta regressió costanera que pa-
teix el delta i per a les quals s'haurà
de buscar una solució definitiva que
en aquest cas, probablement, passa-
rà per un canvi d'ubicació”, explica
Casanova Santamaría.
En paral·lel a aquestes gestions, des de
la Junta de Govern s'han destinat molts
esforços a garantir la continuïtat de les
obres de millora i modernització de re-
gadius. Mitjançant la signatura d'un
conveni de col·laboració amb l'ACA,
aquest 2017 s'ha executat la primera fa-
se del revestiment de la sèquia Llebret,
una obra que tindrà continuïtat el 2018.
Per la seva banda, la CHE ha promogut
el revestiment de la sèquia Vergez i des
de la Comunitat s'ha presentat ja a l'or-
ganisme de conca una proposta d'actua-
cions per al període 2017-2021, amb
una inversió total de 4,1 milions
d'euros, que seran de finançament com-

partit. “Els revestiments són clau en la
millora de la distribució de l'aigua”,
recorda el president.  
Amb aquest objectiu de millora del ser-
vei, la Comunitat ha impulsat també un
pla de renovació de la maquinària, per
tal de poder donar una resposta ràpida i
eficaç a les sol·licituds de col·laboració
en tasques de neteja i manteniment fetes
pels seus comuners. “La col·laboració
de la Comunitat en tasques de caràc-
ter particular és una qüestió que ha
estat objecte de grans debats, però
creiem que en la mesura que es pu-
gui, sempre prioritzant les actuacions
d'interès general, hem d'intentar

anar-hi”, opina el president. Aquest
2017, concretament, s'han adquirit una
excavadora, un tractor, una barca i dues
furgonetes.
Des de la Comunitat s'adverteix, però,
que per poder complir l'objectiu de mi-
llora del servei, cal la conscienciació de
tots els comuners, especialment davant
de les limitacions que sorgeixen per la
cada vegada més gran sensibilitat exis-
tent per la protecció del medi ambient.
N'és un exemple la DUN, en la qual els
pagesos signen que el control de males
herbes de la superfície acollida s'ha de
realitzar amb mitjans mecànics o ma-
nuals. “S'ha acabat el tema de tracta-
ments, la qual cosa ens obliga a meca-
nitzar-nos, però que això només ho
podem fer si tenim lloc per poder pas-
sar, cal que els propietaris estiguin
disposats a cedir un pam de terra”,
diu Casanova Santamaría.
A banda de les inversions en modernit-
zació de regadius i renovació de la ma-
quinària, una altra de les prioritats de la
Junta de Govern en aquest capítol és el

Canal. L'antiguitat de la infraestructura
fa que s'hagin començat a planificar i
executar actuacions com la substitució
de les bigues dels túnels, etc. “No po-
dem oblidar que es tracta d'elements
centenaris que amb el pas del temps
es deterioren”, explica el president.
Aquestes actuacions es complementen
amb d'altres que tenen com a objectiu
incrementar l'eficiència en la distribució
i l'estalvi d'aigua, com un projecte de
millora del control i la gestió de cabals a
la xarxa de reg principal, el qual també
s'ha executat aquest 2017 amb una sub-
venció de l'Ordre de regadius, consis-
tent en la instal·lació de quatre cabalí-
metres connectats entre ells mitjançant

fibra òptica, per tal de poder gestionar-
ne l’ús mitjançant sistemes informàtics.
Per poder fer front a les inversions, els
comuners paguen una quota anual per
jornal, la derrama, que en els últims tres
anys s'ha mantingut congelada en 45 €.
Per aconseguir-ho, s'ha hagut de fer un
esforç en la disminució de les despeses
habituals, que ha estat especialment sig-
nificatiu en la partida de subministra-
ments, com el de l'energia elèctrica, i la
partida de serveis professionals, la qual
cosa s'ha aconseguit amb la internalitza-
ció i optimització de tasques. “No in-
crementar la pressió econòmica sobre
els comuners ha estat la nostra prio-
ritat”, assegura el president.  
En la Junta General del proper 25 de no-
vembre, també es celebraran eleccions
per als càrrecs de vicepresident de la
Comunitat de Regants i la meitat dels
vocals del Sindicat de Regs i del Jurat
de Regs. “Al llarg dels últims anys
hem format un equip cohesionat que
apostem per donar continuïtat a l'ac-
tual model de gestió, però sempre
hem reivindicat que aquesta respon-
sabilitat és cosa de tots”, conclou el
president. 

Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre

Francisco Casanova: “Hem assumit importants costos sobrevinguts
sense incrementar la pressió econòmica sobre el comuner”

ENTITATS

A la fotografia, Francisco Casanova, president de la Comunitat de Regants de l’Esquerra.

“Estem en un moment
polític delicat i totes

les actuacions lligades
a subvencions no

sabem com acabaran”

“Hem impulsat un pla
de renovació de la

maquinària per donar
una resposta més

ràpida a les peticions
de col·laboració”


