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Plantejament

Delta de l’Ebre

V l bl

Pujada nivell mar
+

Vulnerable

Subsidència

Explorar

Mesures Adaptació
• Identificar zones + vulnerables
• Incrementar acreció vertical

Mesures Mitigació
• Reduir emissions GEH
• Incrementar segrest carboni

ComCo

Sistema observació i presa de dades
Gestió integrada de:
• Sediments
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• Aigua
• (Eco)sistemes / hàbitats
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Projecte

Convocatòria
• LIFE+ Environment Policy and Governance

Tipus projecte
• Projecte demostratiu amb accions pilot

Socis participants
• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
• Oficina Catalana del Canvi Climàtic
• Agència Catalana de l’Aigua
• Institut Cartogràfic de Catalunya
• Institut Geològic de Catalunya
• Universitat de Còrdova
• Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona
• Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre

Pressupost
• Total: 2 302 768.00 EUR
• Finançament EU: 1 149 814.00 EUR
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Accions Pilot

1. Posta en marxa XIADE

2 Prova pilot injecció de sediments d’una Planta potabilitzadora a la xarxa de rec del Delta de2. Prova pilot injecció de sediments d una Planta potabilitzadora a la xarxa de rec del Delta de 
l’Ebre

3. Prova pilot injecció de sediments al tram final de l’Ebre

4. Optimització operativa de zones humides de nova creació per a maximitzar el segrest de 
carboni, l’elevació del sòl i l’assimilació de nutrients i contaminants

5 Optimització de les emissions de GEH i del segrest de carboni als arrossars del Delta de5. Optimització de les emissions de GEH i del segrest de carboni als arrossars del Delta de 
l’Ebre
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Objectius / accions

Identificar Zones més vulnerables

• Posta en marxa XIADE• Posta en marxa XIADE
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Objectius / accions

Incrementar acreció vertical

Prova pilot injecció de sediments d’una Planta potabilitzadora a la xarxa de rec del Delta deProva pilot injecció de sediments d una Planta potabilitzadora a la xarxa de rec del Delta de 
l’Ebre

Prova pilot injecció de sediments al tram final de l’EbreProva pilot injecció de sediments al tram final de l Ebre

Optimització operativa de zones humides de nova creació per a maximitzar el segrest de 
carboni l’elevació del sòl i l’assimilació de nutrients i contaminantscarboni, l elevació del sòl i l assimilació de nutrients i contaminants
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Objectius / accions

Reduir emissions GEH

Optimització de les emissions de GEH i del segrest de carboni als arrossars del Delta deOptimització de les emissions de GEH i del segrest de carboni als arrossars del Delta de 
l’Ebre
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Objectius / accions

Incrementar segrest carboni

Optimització operativa de zones humides de nova creació per a maximitzar el segrest deOptimització operativa de zones humides de nova creació per a maximitzar el segrest de 
carboni, l’elevació del sòl i l’assimilació de nutrients i contaminants

Optimització de les emissions de GEH i del segrest de carboni als arrossars del Delta deOptimització de les emissions de GEH i del segrest de carboni als arrossars del Delta de 
l’Ebre
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Divulgació

1. Logotip del projecte, pàgina web i materials divulgatius

2 Panels informatius2. Panels informatius

3. Mitjans de comunicació

4 Reunions científiques / tècniques i publicacions4. Reunions científiques / tècniques i publicacions

5. Divulgació / educació ambiental

6. Jornades de transferencia amb els sectors socioeconòmics locals

7. Informes
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G à i l tGràcies per la vostra 
atenció!
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