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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA PROTECCIÓ DEL MEDI LITORAL 

(tram. 302-00184/13) * 

El Parlament de Catalunya: 

1. Acorda que el Parlament celebrarà cada any un Ple monogràfic sobre el canvi 

climàtic i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i 

adaptació que el Govern adopti, en especial les associades a la transició 

energètica, tal com preveu en la part expositiva el Decret llei 16/2019, de 26 de 

novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les 

energies renovables. 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

2. Crear el més aviat possible dins d’aquesta legislatura el Conservatori del Litoral 

tal com estableix la Llei de protecció i ordenació del litoral en la seva disposició 

addicional novena per salvaguardar i recuperar la part del litoral més 

amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública 

de sòl. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DELS GP ERC I GP JxCat 

3. Crear una partida pressupostària per al Conservatori del Litoral en els 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 amb l'objectiu de 

posar en marxa les funcions que té encomanades. Estudiar que un percentatge 

o un nou tram de la recaptació de la taxa turística es destini a nodrir aquest 

fons, amb caràcter finalista. 

S’ACCEPTA ESMENA 2 DELS GP ERC I GP JxCat 

 

Aprovat: 111 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 18 en 

contra (Vox, Cs i PPC). 

 

4. Garantir que el Pla de protecció i ordenació del litoral, actualment en procés de 

redacció, incorpora elements per la preservació i la recuperació de la integritat 

dels ecosistemes costaners per a la desrigidització, restauració i conservació, 

així com mesures d'adaptació necessàries per a fer front al canvi climàtic. El Pla 

prioritzarà una agenda de recerca i coneixement per a la monitorització del 
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litoral, la modelització d'escenaris i l'avaluació d'un catàleg de solucions per a 

les diverses casuístiques. Així mateix, per a la seva elaboració l'equip redactor 

comptarà amb la participació d'especialistes científics en, com a mínim, 

climatologia, ciències ambientals, geologia i biologia. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DELS GP ERC I GP JxCat 

5. Desplegar amb la màxima celeritat possible els treballs tècnics i de recerca així 

com la resta  d'actuacions derivats els processos de planificació en curs com el 

Pla de protecció i l'Estratègia d'adaptació al canvi climàtic per tal de definir amb 

precisió la perillositat deguda a l'erosió i inundabilitat costaneres, la 

vulnerabilitat d'infraestructures i edificacions i les accions recomanables en cada 

cas. Aquests treballs tècnics i de recerca, així com les actuacions en aquest 

àmbit, estaran condicionades i s'hauran de coordinar amb les que es derivin del 

"Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando 

los Efectos del Cambio Climático" de l'Estat i hauran de servir com a criteris a 

tenir en compte en el desenvolupament urbanístic i economia sostenibles en el 

marc de la crisi climàtica per al 2030 i el 2050, evitant el creixement en zones 

afectades pels seus efectes. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 DELS GP ERC I GP JxCat 

 

Aprovat: 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 13 en 

contra (Vox i PPC) i 5 abstencions (Cs)  

 

6. Suspendre provisionalment, fins que no entrin en vigor els plans de protecció 

davant el risc d’erosió i d'inundació esmentats, l’aprovació de nous plans 

territorials i urbanístics que afectin els primers 200 metres des de la ribera del 

mar, com el PDU de les Tres Xemeneies. 

 

Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP) i 114 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, Cs i PPC) 

 

7. En la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, preveure l'existència d'un 

espai de governança amb els ens locals, les entitats conservacionistes i 

l'acadèmia per orientar i compartir les estratègies relatives a l'adquisició pública 

de sòl en el litoral i la gestió dels espais. 

S’ACCEPTA ESMENA 6 DELS GP ERC I GP JxCat 

 
Aprovat: 111 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 18 en 

contra (Vox, Cs i PPC). 
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8. Redactar i aprovar dins d'aquesta legislatura, el Pla de protecció i ordenació del 

litoral que preveu la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del 

litoral en el seu article 4. 

S’ACCEPTA ESMENA 7 DELS GP ERC I GP JxCat 

 
 

Aprovat: 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 10 en 

contra (Vox) i 3 abstencions (PPC)  

 
 
 

9. Revisar, a partir de l'entrada en vigor dels plans de protecció davant el risc 

d'erosió i d'inundació esmentats, els Plans Directors Urbanístics de revisió de 

sòls no sostenibles del litoral aprovats i garantir que els PDU que s'estan 

redactant tinguin en compte, a efectes, de protecció del litoral i dels ecosistemes 

costaners d'alt valor ambiental i paisatgístic: 

S’ACCEPTA ESMENA 8 DELS GP ERC I GP JxCat 
a) Incloure en els PDU els plans urbanístics que han estat executats de 

manera parcial, en especial els que tenen afectacions en algun Pla 

d’Espais d’Interès Naturals de Catalunya, tinguin zones inundables o es 

trobin parcialment protegits per la llei de costes. 

b) Incloure tots els plans urbanístics on es detecti la presència d’espècies 

protegides. 

 

Aprovat: 79 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 15 en contra (Vox i 

Cs) i 36 abstencions (PSC-Units i PPC). 

 

c) Incloure una memòria justificativa dels plans urbanístics exclosos de la 

revisió on s’informi clarament dels motius de l’exclusió. 

 

Aprovat: 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 15 en 

contra (Vox i Cs) i 3 abstencions (PPC). 

d) Incloure directrius per avaluar zones urbanitzades que es troben en àrees 

d’alt risc d’inundació, zones protegides per la llei de costes, espais 

d’interès natural o que afectin directament els valors de protecció del 

PEIN, per tal d’estudiar la seva desconstrucció i renaturalitzar-les. 

e) Revisar totes les parcel·les lliures, incloent-hi les no urbanitzades en sòls 

urbans consolidats que compleixin els requisits del PDU. 
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Aprovat: 79 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 48 en contra (PSC-Units, 

Vox i Cs) i 3 abstencions (PPC). 

f) Ampliar els criteris i la informació relativa a la connectivitat ecològica i 

aplicar més mesures per protegir els connectors i les zones tampó. 

 

Aprovat: 79 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 15 en contra (Vox i 

Cs) i 36 abstencions (PSC-Units i PPC). 

 

10. Instar al Govern Espanyol a: 

a) Fer efectiva, abans de l’estiu del 2023, la protecció mínima d’un 30% de 

la superfície marina del mar Mediterrani de Catalunya. 

Aprovat: 79 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 51 en contra (PSC-

Units, Vox, Cs i PPC). 

 

b) Establir àrees marines protegides al llarg del litoral en especial crear 

d’aquí a finals d’aquest any, el Parc Nacional dels sistemes dels canons 

de la Costa Brava. 

 

Rebutjat: 16 vots a favor (CUP i ECP), 105 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox) i 9 abstencions (Cs, PPC i 1 diputat del PSC-Units) 

 

c) Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) que realitzi els estudis i els treballs necessaris per evitar la 

regressió del litoral de forma sostenible, evitant dragatges que generin 

greus conseqüències mediambientals cap a l’espai natural litoral´. 

 

Aprovat: 79 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 10 en contra (Vox) i 

41 abstencions (PSC-Units, Cs i PPC). 

 

d) Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) que inclogui en el "Plan Estratégico Nacional para la Protección 

de la Costa Española considerando los Efectos del Cambio Climático" una 

llista de municipis que s’hauran d’adaptar prioritàriament a l’erosió del 

litoral, agreujada per l’escalfament climàtic i la pressió turística. S’hauran 

de confegir mapes i projeccions del risc de reculada de la franja litoral 
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vers 2030 i 2050, per tal que serveixin de fonament per a l’actualització 

dels plans d’ordenació territorial i turístics.  

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DELS GP ERC I GP JxCat 
 

Aprovat: 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 10 en 

contra (Vox) i 8 abstencions (Cs i PPC). 

 
e) Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)  

incloure la reserva de sòl i els estudis pertinents de trasllat cap a 

l’interior - sense que, en cap cas pugui significar la reducció de sòls 

cultivables- de les infraestructures que estiguin ubicades avui en zones 

inundables (com per exemple la R1 o la N-II ).  

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DELS GP ERC I GP JxCat 

 

Aprovat: 79 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 43 en contra (PSC-

Units i Vox) i 8 abstencions (Cs i PPC). 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la presidenta, en aplicació de l’acord de Mesa del 5 de 

juliol.  
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