MANIFEST PER L’IMPULS, CONSTITUCIÓ I POSADA
EN FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DEL
LITORAL
1. En l’Acta Fundacional de la PLATAFORMA SOS COSTA BRAVA,
celebrada a Pals el 4 d’Agost de 2018, s’aprovà un Manifest, en el que
les 18 Entitats ecologistes i de defensa del territori, reclamàvem al
Parlament de Catalunya i a la Generalitat la creació del
CONSERVATORI DEL LITORAL DE CATALUNYA, organisme públic
destinat a salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per
la urbanització i l’artificialització, mitjançant la compra i adquisició pública
de sòl per a la seva preservació.
2. La FEDERACIÓ SOS COSTA BRAVA i les Entitats que la composen
van aconseguir la incorporació, mitjançant una esmena, de la
Disposició Addicional Novena a la Llei d’ordenació i protecció del
litoral, Llei 8/2020 de 30 de Juliol que va establir l’obligació del
Govern de la Generalitat d’aprovar en el termini d’un any la creació
del Conservatori del litoral de Catalunya.
3. Ha transcorregut amb escreix l’any fixat a la llei, i 1 any addicional, i
el Conservatori del Litoral de Catalunya segueix pendent de creació.
Fet que suposa l’incompliment del mandat del Parlament de
Catalunya i que denunciem públicament des de la Federació SOS
Costa Brava, tot requerint formalment al Govern, al Parlament i a tots
els representants públics i Administracions implicades, la seva
constitució sense major dilació.
4. Catalunya disposa, i ha disposat, durant els darrers 40 anys, d’un
organisme públic, l’Institut Català del Sòl, creat per l’adquisició de terrenys
per a la seva urbanització i per la implantació de Polígons industrials o
l’impuls de Polítiques d’habitatge. Essent ara el moment, 40 anys
desprès, i en plena declaració d’emergència climàtica, de dotar-nos d’un
organisme públic que adquireixi sòl per a la seva preservació, i per la
constitució d’un Patrimoni públic de sòl a protegir a tot el litoral català.
5. És urgent i inajornable la creació d’aquest organisme públic per
preservar el litoral i per comprar terrenys i excloure’ls del procés
urbanitzador i dels moviments especulatius i depredadors que viu
tota la costa catalana, i de forma especialment intensa tot el litoral
gironí.
6. La Costa Brava es troba en una situació de greu risc de saturació, i
amb una amenaça urbanitzadora derivada dels planejaments
urbanístics dels seus 22 municipis, que encara contemplen més d’un
centenar de nous sectors a urbanitzar. Amenaça urbanitzadora que
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afecta més de 60 pinedes i retalls de boscos situats a 1ª línia del litoral,
que cas de no actuar, comportaran la seva pèrdua irreversible.
I en aquest sentit, hem de denunciar que si no s’actua d’immediat, es
troben en risc, entre d’altres:
La Pineda de 13HA de Platja d’Aro, amenaçada per l’ampliació de la
marina amb 270 nous amarradors, 340 habitatges 1 hotel.
▪ Els Oliverars de s’Oliguera a Cadaqués i el Racó d’es Calders a
tocar de la platja de Calders a Portlligat.
▪ La Pineda de la Platja de la Farella a Llançà afectada per 4 nous
edificis i un hotel.
▪ Els marges de la Riera de Llançà a l’àmbit de Palandriu.
▪ La Pineda del Canadell a Calella de Palafrugell afectada per 50 nous
habitatges.
▪ Els darrers retalls de bosc a Aigua Gelida a Palafrugell amenaçats
per la implantació d’un sector residencial de 15 habitatges i un hotel.
▪ L’àrea forestal de la Riera del Mas Llor a Tamariu.
▪ La Pineda de la Fosca de Palamós amenaçada per 2 blocs de 42
apartaments i 12 xalets.
▪ La Pineda d’en Gori a La Fosca de Palamós, amenaçada per un tercer
bloc de 24 apartaments.
▪ Àrees forestals de Begur, a tocar de les seves emblemàtiques
cales, i parcialment incloses a l’EIN Muntanyes de Begur amb el
sector de Montcal.
▪

Tots ells, avui són urbanitzables i edificables, cas de no modificar,
extingir, reduir o revisar els següents sectors i Polígons:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SUD 3 Ampliació del Por d’Aro a Platja d’Aro.
PE 4 Palandriu a Llançà.
PP 10 i PP12 s’Oliguera 1 i 2 de Cadaqués.
PP13 Racó d’es Calders a Cadaqués.
PAU A2.1 Aigua Xelida (Palafrugell).
PAU A2.5 Hotel Aigua Xelida (Palafrugell).
PAU A2.3 Riera del Mas Llor Oest (Palafrugell).
PAU A2.7 Riera del Mas Llor Est (Palafrugell).
PAU A4.7 Canadell 1 (Palafrugell).
Bellafosca a la Fosca de Palamós.
PAU 10 Pineda d’en Gori a Palamós.
S-21 Montcal 2 de Begur.

7. La creació del Conservatori del Litoral de Catalunya podria ser una
eina eficaç per salvar aquests retalls de boscos i els espais d’interès
natural i paisatgístic del litoral català, per a la seva adquisició i
preservació.
I és una eina indispensable en plena emergència climàtica.
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8. El model que reclama SOS Costa Brava per a implantar a Catalunya
és el model francès del “Conservatoire du litoral et de rivages
lacustres”.
Un model d’èxit que ha servit per protegir, a la Catalunya Nord, la zona de
costa de Banyuls i de Cervera de la Marenda, i fins un total de 1.450Km
de litoral francès, que suposa prop del 15%.
9. SOS Costa Brava reclama una dotació pressupostària potent pel nou
Conservatori del Litoral de Catalunya, i l’adscripció del 50% de la
taxa turística que es recapti als municipis del litoral català, en un
Fons Finalista per adquirir sòl costaner i protegir-lo.
10. SOS Costa Brava reivindica el reconeixement i l’atorgament al
Conservatori del Litoral de Catalunya del dret de tempteig i retracte
en les transmissions de terrenys superiors a 10HA.
11. Per SOS Costa Brava les prioritats per l’adquisició preferent de
terrenys per part del Conservatori del Litoral de Catalunya haurien
de ser:
▪

Espais del litoral amb hàbitats d’interès comunitari.
hàbitats dunars amb pineda mediterrània.

▪

Boscos i espais forestals a primera línia de costa.

▪

Terrenys immediats a penya-segats i espais d’interès paisatgístic.

▪

Espais amb valor de connectors naturals per lligar la Xarxa d’espais
protegits (Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà, Montgrí, -Illes
Medes-Baix Ter, Muntanyes de Begur, Cap Roig, Gavarres, Massís de
l’Ardenya, Massís de Cadiretes.

▪

Terrenys immediats a les platges i a les desembocadures dels Rius i
Rieres.

▪

Espais d’aiguamolls i terrenys inundables propers a la costa.

▪

Els 60 retalls de boscos en situació de perill de la Costa Brava, per
configurar una xarxa d’espais lliures públics i àrees verdes al bell mig
de les zones ja urbanitzades i transformades del nostre litoral.

Especialment

Conservació dels darrers retalls de boscos que ha de garantir el
manteniment dels pulmons verds que encara es conserven i ens
donen aire i oxigen al bell mig del nostre litoral urbanitzat.
12. SOS Costa Brava considera que el Conservatori del Litoral ha de ser un
organisme eficaç, àgil, i que no comporti, per la seva creació, l’assignació
de molt personal. Essent preferent i indispensable la dotació adequada
de recursos econòmics i la configuració del Fons per l’adquisició de sòl. I
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considerant que la seva estructura requeriria d’un Director, un Comitè
Científic per la determinació de les prioritats de compra, i una Comissió
de participació, per realitzar les propostes d’adquisició de terrenys, on hi
siguin presents els representants de les Entitats de defensa del territori,
sectors afectats, Ajuntaments i societat civil.
13. SOS COSTA BRAVA reivindica que cada espai adquirit es doti d’un
Projecte de conservació i gestió per assegurar implantar les mesures de
restauració i conservació adequades. Essent possible la delegació de la
gestió a Entitats de custòdia del territori amb la participació d’Ajuntaments,
Entitats Locals, Diputacions, Consells Comarcals i altres sectors
directament afectats.
14. SOS COSTA BRAVA llança una campanya per sol·licitar a la
ciutadania l’adhesió al Comunicat reclamant el Conservatori i la
participació en la realització de propostes d’espais del litoral que
requereixen la seva preservació i que haurien de ser adquirits per
formar part del patrimoni públic de sòl.
Per tot això, la Federació SOS Costa Brava i el conjunt de les Entitats ecologistes
i de defensa del territori que la composen, així com la resta d’Entitats que s’hi
adhereixin, RECLAMEM
1. La urgent constitució del Conservatori del Litoral de Catalunya en
compliment d’allò ordenat pel Parlament de Catalunya.
2. La dotació de fons adequada per la configuració del Patrimoni Públic de
sòl del litoral que garanteixi l’adquisició i la preservació dels espais
costaners en risc.
3. L’adscripció, al Conservatori del Litoral de Catalunya, dels ingressos
procedents del 50% de la taxa turística recaptada als municipis del litoral
català.
4. La configuració del Conservatori del Litoral de Catalunya seguint el model
francès del “Conservatoire du litoral et de rivages lacustres”.
5. La urgent actuació de les Administracions Públiques per salvar els retalls
de boscos amenaçats i per constituir una xarxa d’espais a preservar,
indispensable en l’actual context d’emergència climàtica.
6. La participació de tota la ciutadania en la designa d’espais prioritaris que
cal ésser adquirits per garantir la seva preservació.

Castell – Platja d’Aro a 18 de Juny de 2022.
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