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Idees força de la Jornada 

Josep Ferrés, Arquitecte, Membre de la Comissió del Conservatori del Litoral de 
SOS Costa Brava

“ La importància de completar la totalitat dels camins de ronda de la costa catalana” 

“Pressupost mínim pel Conservatori del Litoral de Catalunya: 5-6 Meur”
(França 51 Meur)

Hervé Parmentier, Cap de la Délégation de Rivages Languedoc-Roussillon                
Le Conservatoire du LIttoral

“Objectiu: 30% del litoral francès protegit”
Eines: Compra de terrenys:
- adquisició amistosa
- prioritat de compra (tempteig i retracte)
- expropiació

“Importància de la gestió dels terrenys adquirits”
(40% del pressupost total, 20 Meur)

Generació de llocs de treball
Col.laboració amb associacions mediambientals

Purificació Canals, Presidenta de MedPAN, Xarxa dels Gestors de les Àrees Marines 
Protegides de la Mediterrània

“ El Conservatori del Litoral no és sols una eina de conservació i preservació de la 
biodiversitat. És una eina d’integració social i desenvolupament socioeconòmic”

“Es disposa d’un Catàleg d’espais costaners prioritaris a Catalunya elaborat per Depana i 
la Fundació Territori i Paisatge 1999-2000. La valoració del cost d’adquisició de l’època 

eren aproximadament 10.000 Milions de Pessetes, equivalents a 60Meur”

“És 100% factible aplicar el model francès - Marc legal equivalent. 
Posar en valor el Dret de Tempteig i Retracte a favor del Conservatori”

“Tenim totes les eines, manca la voluntat política, un pacte de país”

I Jornada El Conservatori del Litoral 

�2



J.M. Mallarach, Membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides i de la Comissió 
de Polítques Ambientals de la UICN

“Catalunya és una zona de màxima turistització i saturació que afecta espais 
naturals protegits. Ocupació de la costa catalana del 50%. Si s’exclouen els Parcs Naturals 

de Cap de Creus i el Delta de l’Ebre s’assoliria el 70% d’ocupació” 
Riscos: 

- - platges 1.7m erosió/any
- - destrucció 80% ecosistemes dunars
- - reducció disponibilitat hídrica
- - intensificació tempestes i erosió
- - augment sequeres
- - augment incendis forestals 
-

“Fracàs de les expectatives i de l’esperança del canvi del model urbanístic amb l’arribada 
dels Ajuntaments democràtics. Fracàs de totes les eines disponibles: Plans Territorials, 

Catàlegs de Paisatge i procediments d’Avaluació ambiental”

“Proposta de 2 Possibles fonts de finançament pel nou Conservatori: La taxa turística 
instaurada l’any 2012 i la creació d’un nou gravamen de l’1% sobre transmissions 

immobiliàries de terrenys al litoral”

Miquel Rafa, Director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient,                              
Fundació Catalunya - La Pedrera

Record pel Dr. Joan Cals, pioner en la defensa de la Costa Brava i de la natura 
Importància de la GESTIÓ dels espais adquirits 

Generació de llocs de treball al territori
Paper rellevant de la custòdia = Land Stewardship

Possibles mecanismes de finançament: Impost sobre emissions, Impost Grans Vaixells, 
assignació de part dels Fons de l’Agència de la Natura

Eduard de Ribot, advocat i Membre de la Comissió del Conservatori del Litoral de 
SOS Costa Brava 

“El conservatori del litoral de Catalunya és una reivindicació del Manifest de SOS Costa 
Brava aprovat el 4 d’agost de 2018 per 17 Entitats de defensa del territori i adreçada al 

Parlament de Catalunya”
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“La situació del litoral gironí és crítica amb prop de 250 urbanitzacions previstes al 
planejament i també la resta del litoral català, de manera que cal actuar”

“Després de 40 anys de la creació de l’Institut Català del Sòl, organisme destinat a adquirir 
terrenys per promoure urbanitzacions, Polígons industrials i habitatges, és hora de crear 

un organisme públic a Catalunya que adquireixi sòl per preservar-lo”

“Cal assegurar un finançament i Pressupost mínim al Conservatori i adscriure els recursos 
provinents de la taxa turística que es recapti en els municipis costaners”

“SOS Costa Brava desprès de dues compareixences davant del Parlament de Catalunya i 
amb suport de Grups Parlamentaris va aconseguir la inclusió de la creació del 

Conservatori en termini d’un any en la Disposició Addicional 9 de la Llei d’ordenació del 
litoral”

“Cal definir l’estructura, composició, funcions, forma d’adquisició d’espais, Pressupost 
mínim, finançament, establiment de prioritats en la compra d’espais i fórmules de 

participació per executar la Llei.  Extrems a debatre entre el Govern de la Generalitat, el 
món local, les Entitats de defensa del territori i el món acadèmic”

Agustí Serra, Secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Generalitat de Catalunya

“Cal revertir alguns atemptats paisatgístics”
Objectiu: Pla Director tancat fi 2020

Necessitat d’articular Pla d’Ordenació del Litoral
  “L’Institut Català del sòl és una eina a tenir en consideració”

Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Fet rellevant 2020: Creació Agència de la Natura i Conservatori del Litoral
“Els terminis de creació dels organismes són poc realistes” 

“Necessitat de crear el Departament de Medi Ambient” 
Serveis ecosistèmics: 2.700 Meur/any, constituïnt les platges i dunes el valor més alt: 

90.000 eur/Ha/any
“El Conservatori del Litoral de Catalunya proporcionarà més agiitat legal en la 

protecció dels hàbitats sensibles”
Finançament: 

- - taxes finalistes
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- - impostos s/ canvi climàtic
- - Donacions 
- - Herències 
- CO-GOVERNANÇA: cal impulsar més implicació de les Juntes dels Parcs 

Naturals 
- - Importància de l’instrument de la Custòdia del Territori 

Rosa Maria Fraguell, Doctora en Geografia, UdG

“A més de la funció ecològica i ambiental, cal afegir la funció economica i social” 
“Necessària complicitat amb els actors locals” 

Finançament: taxes: 
- - immersió
- - ecotaxa
- - 2a residència 
- - embarcacions 

“L’impost d’estades d’Establiments turístics del 2012 es pot destinar parcialment a 
l’adquisició de terrenys i no únicament a promoció turística”

Marc Vilahur, President de la Xarxa de Conservació de la Natura

“Impuls dels sectors econòmics dins els espais protegits” 
“Suport de la societat civil i del 3r sector meidambiental” 

“Custòdia del Territori com a eina essencial”
“Model participatiu amb actors econòmics, socials i locals”

“Unir la ciutadania per un objectiu de protecció a llarg termini” 

Jordi Colomí, Alcalde de Torroella de Montgrí

 “ Projecte de la Pletera impulsat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí”
 “Desclassificació de sòl amb deconstrucció de part del front maritim urbanitzat”

 “Recuperació dels Aiguamolls (2019) “
 “Voluntat política de protegir el territori i exposició de riscos. Indemnitzacions”

 “El procés històric urbanístic de Torroella de Montgrí, una mostra de com canviar el 
model” 
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FILA ZERO

David Cid, Diputat En Comú Podem 

“Cal implementar els impostos sobre grans vaixells (creuers), sobre emissions a 
empreses contaminants, i molts d’altres, per compensar les externalitats del turisme”

Josep M. Aguirre, Professor Dret Administratiu UdG

“Cal considerar el canvi climàtic i revertir construccions i activitats litorals 
inviables”

“Cal comptar amb recursos privats, considerar mercat assegurador”

Ramon Gascons, Regidor Urbanisme Ajuntament de Tossa de Mar

“Demano ajuda per instaurar una oficina tècnica de suport als Ajuntaments per 
ajudar a recuperar els nuclis urbans dels municipis costaners, amb l’objectiu de treure 

pressió dels entorns naturals” 

Purificació Canals

“Procés participatiu ampli i en tres dimensions: jurídica, tècnica i governança”

Josep Ferrés 

“La importància de l’educació i del coneixement de l’entorn proper” 

CLOENDA:  Dr. Joan Vicente, Departament Geografia UdG

“Vull fer una reivindicació de tres elements, la de la política, la de la mobilització i 
pressió social i la del coneixement acadèmic”
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