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Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’organització no governamental Retorna 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el sistema 
de dipòsit d’envasos. Tram. 357-00132/12. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl. Tram. 250-00810/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 343, 20; esmenes: BOPC 
384, 12).

3. Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, a l’Escala. 
Tram. 250-00835/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament 
amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 365, 12; esmenes: BOPC 400, 42).

4. Proposta de resolució sobre la desertificació. Tram. 250-00851/12. Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 370, 11; esmenes: BOPC 400, 42).

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesu-
res que impulsa per a millorar el medi ambient, la sostenibilitat i el patrimoni natural. 
Tram. 356-00534/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38233, 39002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019 i 28.05.19

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’erosió de la terra i la pèrdua de sòl, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya perd sòl a un ritme accelerat, obrint així el camí a la transformació en 

desert de grans àrees del territori. A Espanya, l’erosió es menja cada any uns 543 
milions de tones de terreny, segons les dades més recents del Govern de l’Estat. La 
pèrdua de sòl per erosió és «causa principal i símptoma» de la desertificació, segons 
el Pla Nacional d’Acció contra aquest fenomen, una de les amenaces més urgents del 
canvi climàtic a Espanya.

El mateix Institut Geogràfic Nacional defineix que «el sòl és un recurs finit i no 
renovable» i que l’erosió és el desplaçament de la capa superior del sòl per l’acció 
de l’aigua o el vent. I, tot i que l’erosió és una cosa natural que, en taxes moderades, 
permet la renovació del relleu i creació de nous paisatges, «la intervenció humana fa 
que el procés s’intensifiqui», especifica el pla.

Segons l’última actualització de l’Inventari Nacional d’Erosió de Sòl (INES), Ca-
talunya està al capdavant pel que fa a pèrdua mitjana anual (gairebé doblen el llindar 
admissible amb 23,67 tones per hectàrea), el que suposa un total de 71.980.421 tones 
de pèrdues en una superfície erosionada de 3.040.574 d’hectàrees. Amb tot, aquesta 
degradació del sòl incideix molt de manera local en determinades zones concretes de 
Catalunya com el vessant mediterrani, juntament amb la conca de l’Ebre.

Recentment, l’organisme de l’ONU per a l’avaluació de la biodiversitat ha avisat 
que «fins a un milió d’espècies» afronten el perill d’extinció a les pròximes dècades 
per l’acció humana. La destrucció d’hàbitats és una les principals causes d’aquesta 
desaparició sobtada i massiva de biodiversitat.

Erosió i desertització estan estretament connectades. La conversió en sòl desèrtic 
es produeix per una combinació de factors entrellaçats entre si. La intensitat de la 
degradació de les terres seques acaba depenent de l’aridesa que suporten: el balanç 
entre l’aigua que hi ha i la que s’evapora. Les sequeres més freqüents i prolonga-
des, que retallen els recursos hídrics, es barregen amb les altes demandes d’aigua 
d’indústries com la turística i del regadiu (que exerceixen gran pressió sobre l’ús de 
l’aigua). L’erosió, exacerbada per la pèrdua de la coberta de vegetació o els incendis 
forestals repetits en una àrea, fa més fràgil i vulnerable el terreny davant l’avanç de-
sèrtic. Les precipitacions torrencials s’emporten el sòl, el despullen. La combinació 
de tots aquests elements redunda en aquesta desertificació causant la pèrdua sòl.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. El Govern farà un estudi de les zones més crítiques del territori i el presentarà 

en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini de 3 mesos.
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2. A partir d’aquest estudi, el Govern elaborarà un programa de bones pràctiques 
per a la reducció de l’erosió del sòl i posarà les mesures necessàries per el seu com-
pliment en el termini de 3 mesos.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41752 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 10.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41752)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Avançar en la elaboració del mapa de sòls 1: 25.000 per recopilar i difondre 
informació de sòls a tot el territori català amb una base edafològica homogènia i 
d’alta qualitat, que tingui en compte dades climàtiques, edafològiques, geomorfolò-
giques i dels usos del sòl.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. A partir del Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica de Geologia 
i Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CT4: GG) 
impulsar la elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs 
edafològics que es portin a terme a Catalunya i de les metodologies, normes i estàn-
dards que es considerin adequades per a l’execució de les activitats en els àmbits de 
l’edafologia i disciplines relacionades.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, 
a l’Escala
250-00835/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 40218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la situació de la platja del rec del molí a L’Escala (Alt Empordà), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’Agència Europea del Media Ambient publica anualment un informe sobre la 

qualitat de les aigües de bany a Europa en el qual s’analitza, entre d’altres, la qua-
litat de les platges.

A Catalunya totes les platges analitzades obtenen la qualificació entre bones i 
excel·lent, la qual cosa és molt positiu, ara bé, una de d’elles obté la qualificació d’in-
salubre. Es tracta de la platja del Rec del Molí a L’Escala (Alt Empordà).

Si bé, cal continuar treballant per mantenir i millorar la qualitat de les aigües de 
les nostres platges, caldrà fer un esforç addicional per revertir la qualificació de la 
platja del Rec del Molí, atès que ja és el tercer any que les aigües d’aquesta platja ob-
tenen aquesta qualificació.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-

llant per millorar les aigües de bany de les platges i, en particular, a prendre totes les 
mesures necessàries per tal de revertir la qualitat de les aigües de la platja del Rec 
del Molí al municipi de L’Escala (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43923 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 30.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 43923)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-
llant per millorar les aigües de bany de les platges i, en particular, a prendre totes 
les mesures necessàries, dins de les seves competències, per tal de revertir la qualitat 
de les aigües de la platja del Rec del Molí al municipi de L’Escala (Alt Empordà). 
d’aquelles platges que tenen una qualificació d’insuficient.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 40991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la desertificació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Nacions Unides va adoptar en la seva agenda 2030 el compromís d’assolir 

tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS), entre 
els quals es troba l’objectiu 15 que consisteixen en «protegir, restablir i promou-
re l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar d’una manera sostenible els 
boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació de les terres i 
aturar la pèrdua de biodiversitat», i establir la fita de «lluitar contra la desertificació, 
rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la deserti-
ficació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir un món amb una degra-
dació neutra del sòl».

No obstant això, la imatge de la sequera s’ha tornat cada vegada més habitual. 
La mala gestió i sobreexplotació de l’aigua són la cara oculta de sequeres cada ve-
gada més extremes que intensifiquen encara més la greu desertificació que afecta ja 
al 20% del territori d’Espanya.

El nou informe de l’Organització WWF, titulat «Crònica d’una sequera anun-
ciada», alerta de majors impactes si no s’aposta per una política hidrològica més 
sostenible i estratègica i demana «que les administracions públiques facin un gir ra-
dical en la gestió de l’aigua, apostant per una cultura d’estalvi d’aigua i ajustant les 
demandes als recursos realment disponibles»

En el mateix informe destaca que un 75% del territori espanyol està en perill de 
patir desertificació. Les dades mostren que les conques que més problemes pateixen, 
lligats a la sequera, es corresponen amb les zones que tenen majors índexs de so-
breexplotació de l’aigua, una realitat que es va agreujar especialment durant la gran 
sequera de l’any 2017. Hi ha moltes variables sobre el model de gestió de l’aigua que 
estan posant en perill les reserves estratègiques d’aigua per al futur. Tot això sense 
comptar l’aigua que es consumeix de forma il·legal: s’estima que hi ha més de mig 
milió de pous il·legals a Espanya i estudis de l’OCDE calculen que el 45% de l’aigua 
subterrània que s’utilitza a Espanya s’extreu il·legalment.

Els informes oficials de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya conclouen que 
aquest descontrol i abús de tants anys fa que «el 44% de les masses d’aigua subter-
rània estiguin en mal estat quantitatiu o químic». Els geòlegs calculen que cada any, 
aquests centenars de milers de pous il·legals roben uns 3.600 hectòmetres cúbics, 
«aquesta quantitat equival a tota l’aigua que poden emmagatzemar els tretze embas-
saments de la conca catalana de l’Ebre».

Les perspectives empitjoren encara més si tenim en compte que amb el canvi cli-
màtic els períodes secs seran cada vegada més llargs i intensos. El Centre d’Estudis 
Hidrogràfics del CEDEX (2017) estima que els recursos hídrics disponibles en les 
diferents conques hidrogràfiques es reduiran entre un 3% i un 7% d’aquí al 2040. El 
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centre de la península experimentarà una disminució de recursos hídrics al voltant 
del 10%.

Altres càlculs com els informes del Ministeri de Medi Ambient adverteixen que 
el sòl susceptible de degradar-se va guanyant espai, destacant àmplies zones de Ca-
talunya, sent Tarragona i Lleida les més afectades. Actualment, de les comunitats 
autònomes d’Espanya, Catalunya ocupa el cinquè lloc més susceptibles a la deserti-
ficació, amb 22.518 km² en risc. Per la qual cosa, es fa cada vegada més necessària 
una àmplia implicació de l’Administració Pública sobre quanta aigua es gasta, qui 
la fa servir i quins drets han estat concedits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear, en els propers 3 mesos, a través de l’ACA una campanya per la detenció 

de pous il·legals en el territori de Catalunya.
2. Crear, en els propers 6 mesos, un Pla Català contra la Desertificació, en el qual 

s’estableixi un programa d’actuacions específiques sobre el territori que invertei-
xin la tendència actual i aconsegueixin aturar el procés de desertificació que pateix 
Catalunya, posant especial atenció a els territoris amb més perill com Tarragona i 
Lleida.

3. Establir un pla de revegetació com a instrument de reducció de l’aridesa en 
zones molt seques.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44055 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 30.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44055)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total del punt 1

Continuar amb l’execució de les tasques d’inspecció, control i regularització en 
el Registre d’aigües per part de l’ACA sobre els pous ens els àmbits territorials de la 
seva competència, reforçant-les si s’escau, i aprovar el Pla especial d’actuació en 
situació d’alerta i eventual sequera (PES), que, entre d’altres, ajudarà a garantir la 
protecció dels abastaments.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació total del punt 2

A partir del Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica de Geologia 
i Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CT4: GG) 
impulsar l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs 
edafològics que es portin a terme a Catalunya i de les metodologies, normes i estàn-
dards que es considerin adequades per a l’execució de les activitats en els àmbits de 
l’edafologia i disciplines relacionades.
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