
 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL D'EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL UNA 
RESPOSTA A L'ACORD DE PLE MUNICIPAL DE DATA 22 DE GENER DE 
2020 EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT 
PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL (ZONA CATASTRÒFICA) 
 
Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Totes i tots encara tenim a la memòria les imatges i afectacions del temporal 
Gloria que va afectar greument el terme municipal de Deltebre entre els dies 20 
i 23 de gener. La forta pluja i vent van mostrar un cop més la nostra fragilitat com 
a Delta i a la vegada vam patir com a terme municipal greus afectacions a 
arrossars, muscleres, equipaments, zones urbanes....El ple municipal urgent i 
extraordinari realitzar la nit del 22 de gener de 2020, va aprovar per unanimitat 
de les regidores i regidors presents una proposta de declaració de zona afectada 
greument per una emergència de protecció civil, coneguda col·loquialment com 
una declaració de zona catastròfica”. Al contingut d’aquesta proposta, es feia una 
diagnosi general de la situació viscuda durant aquelles hores, i es sol·licitava a 
l’Administració General de l’Estat, i en el seu cas, a la Generalitat de Catalunya, 
la declaració del terme municipal de Deltebre com a zona afectada per una 
emergència de protecció civil. A més vam acordar tramitar la sol·licitud d’ajut, 
d’acord amb l’article 7 del RD 307/2005, de 18 de març, modificat pel RD 
477/2007, a través de la Subdelegació del Govern a Tarragona. També s’instava 
al Consell de Ministres, que es duguessin a terme les accions necessàries amb 
amb la finalitat de poder recuperar i restablir la normalitat de les zones afectades 
pel sinistre. 
 
El ple ordinari del mes de febrer de 2020 es va aprovar per unanimitat de les 
regidores i regidors presents la ratificació la sol·licitud de declaració de zona 
afectada greument per una emergència de protecció civil. També es van aprovar 
els danys causats pel temporal Glòria al municipi de Deltebre fruit dels treballs 
dels i les tècniques municipals. A la proposta es va ratificar que Deltebre havia 
patit inundació de més de 2.600 hectàrees de camps d’arròs per l’aigua salada; 
destrucció total de 9 batees on es cultiva el musclo i l’ostra a la badia del Fangar 
i afectació a 22 més; desallotjament de dues famílies; tall de 17 camins 
municipals i vies públiques; inundació d’equipaments municipals i habitatges 
privats; apagada del subministrament elèctric d’un 85% de la població durant una 
mitjana de 7 hores; anul·lació de la jornada escolar, afectacions a un 25% dels 
comerços del municipi, etc. En resum es van quantificar els danys patits al 
municipi de Deltebre en un import de 11.494.103,04€. 
 
A dia d’avui, no ha obtingut resposta a la petició realitzada ja fa més d’un any. 
Entenem que aquest greuge que hem patit com a municipi, ha perjudicat de 



 

 

forma considerable a moltes activitats econòmiques, moltes veïnes i veïns i al 
propi ajuntament. Tampoc no entenem aquest retard, ja que el mateix govern 
espanyol va aprovar amb molta celeritat la declaració de zona catastròfica a la 
comunitat de Madrid amb els efectes del temporal Filomena el passat gener del 
present any. 
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Exigir una resposta a l’acord de ple municipal de data 22 de gener en 
relació a la declaració de zona afectada greument per una emergència de 
protecció civil. 
 
SEGON.- Estudiar la possibilitat d’iniciar si s’escau, d’emprendre accions legals 
contra l’Administració General de l’Estat per la seva inacció davant els fets 
objectius causants del temporal Glòria al municipi de Deltebre i en funció de les 
seves competències. 
 
TERCER.- Denunciar el greuge econòmic patit per part de les activitats 
econòmiques del municipi, veïnes i veïns i el propi municipi davant d’altres zones 
de l’Estat que han estat declarades zona catastròfica abans que el porpi municipi, 
i que per tant, no han rebut cap compensació econòmica. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Govern de l’Estat, 
la Presidència del Govern de la Generalitat, l’Administració de l’Estat: Delegación 
del Gobierno a Catalunya, el Ministerio para la Transición Ecològica, El Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Subdelegació del Govern a Tarragona, 
a l’Administració de Catalunya: al Departament de Presidència, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Ebre i Síndic de 
Greuges. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que consideri oportú. 
 
Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup municipal d’esquerra Republicana de 
Catalunya-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre. 
 
Deltebre, maig de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


