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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert 
a l'article 66,3del ROM, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
A conseqüència d’una proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya, aprovada pel 
Parlament de Catalunya mitjançant la Resolució 234/IX, la Generalitat de Catalunya va 
encarregar al Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners, vinculat a 
la Universitat Politècnica de Catalunya, un estudi de l'estat de les platges de Gavà i 
Viladecans. 
 
Segons aquest estudi, acabat el setembre de 2012 i titulat «Estudi de la dinàmica i 
problemàtica de les platges de Gavà i Viladecans», es constata que la platja de Gavà 
ja experimentava una certa tendència a ser erosionada abans de l’ampliació del port 
de Barcelona, i que aquesta ampliació ha causat una disminució del volum de sorra 
disponible, així com un canvi en l’esquema de transport de la sorra, cosa que, 
juntament amb l’efecte dels temporals, ha provocat un notable retrocés de la línia de 
costa. L’estudi també indica que les mesures compensatòries executades pel Port de 
Barcelona, consistents en l’aportació periòdica, des de 2007, d’uns 100.000 m3 de 
sorra anual no han generat l’efecte de manteniment de la costa desitjat. 
 
El mateix estudi proposa possibles actuacions i alternatives de gestió per aturar aquest 
retrocés. A banda de possibles obres de defensa, l’informe fa especial èmfasi en què 
les alternatives de gestió passen per millorar l’eficiència de les recàrregues de sorra 
que actualment està realitzant l’Autoritat Portuària de Barcelona mitjançant l’ús d’un 
sediment de mida de gra superior a l’actualment utilitzat. 
 
Per aquest motiu, presentem el següent 
 
Prec: 
 
Davant l’evidència del retrocés costaner a la platja de Gavà que indica l’estudi del 
Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners, instem el govern 
municipal a reclamar, a l’administració general de l’Estat com a competent en dinàmica 
litoral, i a l’Autoritat Portuària de Barcelona com a ens gestor, l’adopció d’alguna 
mesura de les especificades a l’estudi, per paliar o evitar el retrocés i desaparició de la 
platja de Gavà. 
 
Gavà, 27 de maig de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


