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seus pacients, fonamentalment en els col·lectius d’alta vulnerabilitat, es proposa una 
comissió d’estudi al Parlament de Catalunya.

Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes les seves proble-
màtiques, i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per aquest col·lectiu.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi de la salut mental i les addiccions, 

d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari i, 

com a especialistes, representants de les entitats que conformen el Pla Integral de 
Salut Mental i Addiccions, que no seran més que el nombre de diputats membres 
de la comissió.

La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Par-
lament per a aquest tipus d’òrgan.

Objecte
Garantir un model d’atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un 

marcat caràcter preventiu, d’assistència, rehabilitació, benestar, d’enfocament comu-
nitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de 
la salut mental i les addiccions.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió: 
La comissió d’estudi de la salut mental i les addiccions tindrà la vigència corres-

ponent de dos anys.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Gemma 

Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.05.2021 al 27.05.2021).
Finiment del termini: 28.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre 
la protecció del delta de l’Ebre
252-00004/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 1966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup d’Esquerra Republicana, J. Lluís Sal-

vadó i Tenesa, diputat, Maria Jesús Viña i Ariño, diputada, i la resta de diputats i 
diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concor-
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dants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica 
per a l’estudi de la protecció del delta de l’Ebre.

Proposta de creació d’una comissió específica per a l’estudi de la protecció 
del delta de l’Ebre

Exposició de motius
El delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya que integra un dels 

ecosistemes aquàtics, més importants d’Europa, amb una elevada biodiversitat. Un 
territori a més estratègic pel desenvolupament econòmic agrari amb el conreu de 
l’arròs que ocupa més del 65% de la seva superfície.

Amb una extensió de 320 km2 és el tercer delta més gran de la Mediterrània 
Occidental i acull gairebé totes las figures de protecció mediambiental existents: 
RAMSAR, ZEPA, LIC (en Xarxa Natura 2000), a més de Reserva de la Biosfera 
per la UNESCO i Parc Natural i Espai d’Interès Natural de la Generalitat. També 
diverses directives europees hi tenen gran incidència en la seva protecció, com és el 
cas de la de l’aigua, la d’hàbitats i la d’aus.

Aquests alts valors ecològics, la conservació d’hàbitats i el manteniment físic del 
sistema deltaic van units a l’aportació de cabals hídrics del riu Ebre en el seu tram final 
fins a la desembocadura i la qualitat de les aigües que hi arriben. D’igual manera en 
depèn l’activitat agrària, principalment, i d’altres com la pesca o l’aqüicultura.

L’acció humana a la conca hidrogràfica, així com la implantació d’un Pla hi-
drològic de la Conca de l’Ebre que estableix uns cabals ecològics insuficients per 
al tram final del riu i el delta, estan causant el deteriorament del delta, i en no tenir 
en compte l’aportació de sediments, dificulta la pròpia estabilitat física del delta, els 
seus ecosistemes i les activitats econòmiques.

A aquests fets s’hi sumen els efectes del canvi climàtic, amb el creixement del 
nivell del mar, amenaçant la supervivència del delta de l’Ebre i convertint-lo en un 
dels espais naturals i humans d’Europa més amenaçat per aquest fenomen.

La insuficiència de cabals ecològics en el tram final del riu Ebre ha estat denun-
ciada, de manera reiterada per la comunitat científica, el moviment social en defensa 
de l’Ebre i institucions diverses, com el Parlament de Catalunya. També diferents 
organismes de la Unió Europea han qüestionat la implementació que ha fet l’Estat 
espanyol de la Directiva Marc de l’Aigua.

A la manca de cabals s’ha de sumar-hi la falta d’aportació de sediments a la 
desembocadura. Diferents estudis científics adverteixen que durant aquest segle el 
45% de la superfície del delta quedarà per sota del nivell del mar, degut a un enfon-
sament (subsidència) entre 1 i 5 mil·límetres anuals i una pujada del nivell del mar 
que ara és de prop de 4 mm/any i s’anirà accelerant a causa del canvi climàtic.

La construcció i gestió dels embassaments de la Conca de l’Ebre ha comportat, 
durant dècades, una reducció dràstica de l’aportació de sediments i per tant, la degra-
dació progressiva del sistema deltaic. Segons diversos estudis científics a dia d’avui 
arriben a la desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, menys 
d’un 1% del volum que arribava abans de la construcció dels embassaments, que 
era de 20 milions de tones. Es calcula que actualment l’embassament de Riba-roja  
d’Ebre i el de Mequinensa reben anualment 2 milions de tones de sediments en con-
junt, i que hi ha acumulats més de 100 milions de tones només a aquest dos embas-
saments.

Durant els darrers anys des d’àmbits tècnics i científics, el moviment social en 
defensa de l’Ebre, i els diferents actors socials i institucionals del territori s’ha re-
clamat al govern espanyol recuperar part dels sediments retinguts als embassaments 
del curs mig-final del riu i restaurar-ne el seu flux, mitjançant transferència contro-
lada, fins al delta.

La recuperació i transport dels sediments fins la desembocadura és tècnicament 
viable, com s’ha demostrat en altres països. De fet els estudis realitzats per la UPC 
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i l’IRTA mostren que amb una aportació anual de l’ordre d’un milió de tones cap 
a la desembocadura es podria afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i el 
creixement del nivell del mar.

Tanmateix malgrat la gravetat de la situació l’actual Pla Hidrològic de la Con-
ca de l’Ebre no preveu cap actuació per augmentar l’aportació de sediments cap al 
delta; i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre tampoc ha establert cap pla de gestió 
integral dels sediments de la conca. Ara bé, disposa d’un estudi per mobilitzar els 
sediments que retenen els embassaments del tram final de l’Ebre (Mequinensa-Ri-
baroja-Flix), i recentment el MITECO ha encarregat nous estudis previs sobre les 
batimetries i la caracterització dels sediments (volum, estat i granulometria) acumu-
lats als embassaments de Mequinensa i Riba-roja.

El fràgil equilibri al que s’ha vist sotmès el delta per la manca de cabals d’aigua 
i sediments s’ha vist agreujat per l’impacte que va tenir el temporal Glòria del mes 
de gener de 2020. A més de visualitzar a ulls de tothom el risc de supervivència del 
delta el va deixar exposat a nous avatars, que podrien ser irreversibles i fer impossi-
ble la recuperació d’alguns dels seus espais més valuosos.

El Glòria va provocar l’entrada d’aigua de mar 3 km endins del delta, inundant 
i salinitzant, 3.330 ha d’arrossars (15% del total); i provocant grans afectacions a la 
platja de la Bassa de l’Arena, engolida per l’aigua salada; la desaparició de la platja de 
la Marquesa, la inundació de Riumar i l’Illa de Buda; i el trencament de l’istme del 
Trabucador; aquests dos darrers espais, de gran valor ecològic. A la salinització dels 
camps d’arròs cal afegir també les destrosses i pèrdues milionàries que va produir en 
el sector aqüícola.

El passat 28 de gener de 2020, la Taula de Consens pel Delta va presentar el 
document de «Bases per un Pla Delta», en el que s’efectuen propostes d’actuacions 
consensuades des del territori, i alhora amb un ampli aval tècnic i científic, per fer 
front a la problemàtica del delta de l’Ebre davant la regressió i la inundació. D’en-
tre les mesures proposades destaquen, a curt termini, la translocació de sorres de 
les platges i, a mig i llarg termini per afrontar el problema de fons de la insuficient 
aportació de sediments de l’Ebre, sens perjudici que es prevegin intervencions ur-
gents per a protegir la línia de costa.

Un any més tard, al gener del 2021, el Delta va tornar a patir la tempesta Filome-
na, que de nou va tornar a generar importants afectacions sobre el Delta, especial-
ment sobre la barra del Trabucador, evidenciant novament que les mesures imple-
mentades per l’administració de l’Estat van esdevenir clarament ineficients.

Arran d’aquesta segona tempesta, el 26 de gener passat, l’Executiu català va 
aprovar un Acord de Govern en què instava l’Estat a actuar en emergència, com a 
organisme competent en matèria de protecció del litoral, i també a escoltar la Gene-
ralitat i la Taula de Consens en les solucions estructurals a aplicar, alhora que refer-
mava el seu compromís amb la protecció del Delta de l’Ebre, el manteniment de la 
seva morfologia i amb la lluita contra la regressió que pateix, oferint-se a cofinançar 
les actuacions a dur a terme.

A 3 de febrer, mitjançant un anunci a la web del Ministeri per a la Transició Eco-
lògica i el Repte Demogràfic, es va iniciar un període de consulta pública del Pla per 
a la Protecció del Delta de l’Ebre elaborat pel CEDEX per encàrrec de la Direcció 
General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. El Pla va rebre milers d’al·legacions 
des de ciutadans del territori, i una oposició frontal dels ajuntaments del Delta, con-
sells comarcals, Taula del Delta, i des del propi Govern de la Generalitat.

D’altra banda la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre està finalitzant el procés 
per a la revisió i redacció del nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 2021-2027, 
que s’haurà d’aprovar durant aquest any, el qual a més d’establir els cabals ecològics 
hauria d’incorporar la gestió dels sediments.
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Per tant estem davant un delta de l’Ebre amb necessitat d’actuacions urgents, un 
Pla de protecció presentat pel govern espanyol pendent de respondre les al·legacions 
presentades i un Pla de Conca de l’Ebre en plena tramitació.

Per tot això, es proposa al Ple la creació d’una comissió específica per a l’estudi 
de la protecció del delta de l’Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidèn-
cia, la minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi climàtic.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de la protecció del 

delta de l’Ebre, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parla-
ment.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes i membres d’entitats.

Objecte
L’objecte de la Comissió és l’estudi i seguiment de les mesures de protecció del 

Delta de l’Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de ca-
bals del riu i les conseqüències del canvi climàtic proposades i impulsades per les 
administracions competents i per les entitats territorials i ambientals.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió específica per a tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura 

en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Josep M. Jové Lladó, president; J. Lluís Sal-

vadó Tenesa, Maria Jesús Viña i Ariño, Jordi Albert i Caballero, Irene Aragonès 
Gràcia, Ana Balsera i Marín, Ferran Estruch i Torrents, Carles Castillo Rosique, 
Anna Caula i Paretas, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat Dri-
ouech Ben Moussa, Juli Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordina 
Freixanet i Pardo, Ruben Wagensberg Ramon, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest 
Maragall i Mira, Engelbert Montalà i Pla, Pau Morales i Romero, Mònica Palacín 
i París, Núria Picas Albets, Sergi Sabrià i Benito, Raquel Sans Guerra, Meritxell 
Serret Aleu, Roger Torrent i Ramió, Laura Vilagrà Pons, diputats, GP ERC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.05.2021 al 27.05.2021).
Finiment del termini: 28.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.


