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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: 
 
La comissió de govern de l’Ajuntament de Gavà va aprovar, el 26 de març de 1998, la 
informació pública dels treballs d’elaboració del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Natural de Gavà. En aquell moment, es pretenia fer un únic Pla Especial que 
inclogués tant els aspectes patrimonials culturals com els que fan referència al patrimoni 
natural. No obstant aquesta intenció inicial, finalment es va decidir separar cadascun d’aquests 
instruments, i d’aquesta manera es van aprovar el Pla Especial i catàleg del patrimoni 
arqueològic (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 15 de 
desembre de 1999 i publicat al DOCG el 30 de març de 2000) i el Pla Especial i catàleg del 
patrimoni arquitectònic local (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
el 22 de març de 2000, i publicat al DOCG el 23 de maig de 2000). 
 
Ara bé, pel que fa a la protecció del patrimoni natural de Gavà, a través d’un instrument 
específic, d’un Pla Especial de protecció del patrimoni natural, han passat ja quinze anys i 
segueix sense aprovar-se. 
 
La manca d’aquest Pla Especial fa que el nostre medi natural quedi desprotegit. Així, per 
exemple, no hi ha cap figura específica de protecció i –sobretot– de gestió, de la nostra Pineda 
litoral, tot i que part dels terrenys que ocupa formen part dels espais protegits del Delta del 
Llobregat. Una pineda que, cal recordar-ho, és una de les comunitats incloses a la Directiva 
Europea 92/43/UE «hàbitat» per la conservació d'hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, i que, tal com indica la mateixa auditoria mediambiental elaborada en el marc de 
l’Agenda 21 local, és el tercer hàbitat d’interès comunitari en extensió al terme municipal, dels 
17 identificats. 
 
Per aquest motiu, al Ple Municipal del 27 de gener de 2011 el nostre Grup municipal ja va 
presentar una interpel·lació instant el govern local a continuar la tramitació i aprovar el Pla 
Especial de protecció del medi natural de Gavà. La resposta i compromís del govern municipal, 
per boca del senyor Obispo, va ser que «el govern municipal recull la proposta i l’estudiarà». 
 
Creiem que dos anys són suficients per haver estudiat tots els aspectes, facetes, interioritats, 
conseqüències, precedents, antecedents i inclús les concomitàncies, de la nostra proposta, 
però malgrat això no s’ha fet res de res. Per aquest motiu, presentem el següent 
 
Prec: 
 
Instem al govern local a complir el compromís adoptat el gener del 2011, i a presentar, en un 
termini no superior a sis mesos, la proposta de Pla Especial de protecció del Medi Natural de 
Gavà, per ser discutida i consensuada entre tots els grups i agents socials i cívics del municipi. 
 
Gavà, 25 de febrer de 2013. 
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