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Begur, 13 de Maig de 2019 

 

Mitjançant aquest escrit preguem als diferents partits polítics que es presenten a 

l’alcaldia de l’Ajuntament de Begur en les properes eleccions municipals que tindran 

lloc el 26 de maig de 2019, que ens responguin les següents preguntes abans del dia 20 

de maig.  

Amb l’objectiu de transmetre a l’opinió pública els diferents programes electorals i els 

diferents posicionaments de cada partit, sol·licitem que les preguntes aquí formulades 

siguin respostes amb màxima transparència, honestedat i realisme, i estiguin així 

mateix argumentades. 

Al final del document adjuntem un Manifest elaborat per la Plataforma SOS Costa 

Brava que servirà per mostrar públicament aquells candidats/tes que ens hagin enviat 

el seu recolzament i compromís contra l’especulació urbanística que amenaça la Costa 

Brava. 

 

 

Més informació sobre la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur: 

Web: https://salvemaiguafreda.com 

Xarxes socials: @SOSAiguafreda 

Email: sosaiguafreda@gmail.com 

https://salvemaiguafreda.com/
https://twitter.com/sosaiguafreda?lang=es
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URBANISME I HABITATGE 

 La vila de Begur, que consta d’uns 4.200 habitants, ja pateix una forta 

sobresaturació els mesos d’estiu, quan la població pot arribar a multiplicar-se per 

10. 

 Segons les últimes dades disponibles el nombre d’habitatges al municipi és de 

5.225, dels quals 3.327 són segones residències (64%). Un percentatge molt 

superior al de la resta de la comarca (42%) i al conjunt de Catalunya (12%). 

Habitatges que estan distribuïts entre les 52 urbanitzacions disperses del municipi. 

 El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines assigna a Begur l'estratègia de 

Creixement moderat amb un creixement màxim de 24,12 Ha. No obstant això, en el 

planejament general de Begur aprovat definitivament l’any 2003, la superfície total 

dels sectors urbanitzables pendents d'executar a la vila és de 113,47 Ha. Xifra molt 

superior al creixement permès pel citat Pla.  

 Gran part dels sectors que es pretenen urbanitzar a Begur són en realitat boscos, 

situats a distàncies inferiors als 2 kilòmetres de la costa i en pendents superiors al 

20% (pendents en els que està prohibit construir-hi segons la llei d’urbanisme de 

Catalunya vigent des del 2004). A més, alguns d’aquests sectors limiten -i en alguns 

casos es superposen-, amb la Xarxa Natura 2000 i el Pla d’Espais d’Interès Natural 

Muntanyes de Begur. Aspectes que vulneren múltiples lleis, normatives i directrius.  

 Malgrat la dificultat per trobar habitatge de primera residència a Begur i els 

escassos beneficis que genera al conjunt de la ciutadania el model urbanístic basat 

en segones residències, l’especulació urbanística continua amenaçant el municipi,  

especialment els espais més propers i encarats cap al mar. 

Tenint present tots aquests aspectes i que la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la 

Costa de Begur (amb el suport d’Ecologistes en Acció de Catalunya) ha presentat 

al·legacions en relació a la modificació puntual del POUM de Begur en la zona 

d’Aiguafreda; així com denúncies urbanístiques contra el projecte dels Jardins de Sa 

Riera Living, el Xalet a la cala de Port des Pi (C/s’Antiga 9), així com un Contenciós 

Administratiu contra el cas de la Pedrera de s’Antiga, i que l’entitat continuarà 

emprenent totes les accions jurídiques que estiguin al seu abast contra els projectes 

urbanístics previstos a Begur que consideri il·legals.  

Tenint present que, cal revisar el planejament urbanístic i els expedients de 

modificació puntuals per a desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i per a 

desclassificar els sòls urbans no consolidats i no executats al municipi de Begur, i 

garantir que el creixement urbanístic de Begur es basi íntegrament en “les necessitats 

reals” d’habitatge de primera residència. 

Tenint present que, cal garantir altres aspectes de caràcter més social i econòmic, com 

ara l’accés a un habitatge digne i adequat com a primera residència i potenciar un 
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urbanisme molt menys depredador amb el territori, el paisatge, el conjunt de la 

ciutadania i els recursos naturals escassos.  

I tenint present que, a Begur i en general tota la Costa Brava ja s’ha superat amb 

escreix la capacitat de càrrega que el territori pot suportar i que el model urbanístic de 

Begur no només està desfasat, sinó que és contrari a la Llei. 

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple de l’Ajuntament de Begur: 

1. Quin model urbanístic proposa la seva força política durant el proper mandat? 

2. Quin creixement urbanístic han planificat durant el seu mandat? 

Preveuen un creixement urbanístic del 0%?     Del 10%?     Del 20%?     Superior? 

3. Mantindran el creixement urbanístic quan aquest afecti terrenys situats en 

pendents superiors al 20%? 

4. Preveuen desclassificar el sector de la cala d’Aiguafreda (Polígon P-14), en línia 

amb les esmenes presentades per Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS 

Aiguafreda el passat mes de Juliol de 2018?  

5. Suspendran l’eficàcia de la llicència atorgada per construir a la Pedrera de 

S’Antiga (Polígon S-28) en línia amb la denúncia urbanística interposada per 

Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda el mes de novembre de 

2018?  

6. Aprovaran la resta de permisos per construir les següents fases de la Pedrera de 

s’Antiga? 

7. Suspendran l’eficàcia de la llicència d’obres atorgada per a construir els “Jardins 

de Sa Riera” (Polígon P-11.b Van de Walle) en línia amb la denúncia urbanística 

interposada per Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda al gener de 

2019? 

8. Permetran la creació de nous hotels a Begur? En cas afirmatiu en quines zones 

concretes? 

9. Permetran la consolidació i el desenvolupament de nous sectors a Sa Riera, entre 

els quals: Marge esquerra de la Coma, Marge dret de la Coma i Mas Mató-1?  

10. Permetran la construcció de més xalets/blocs d’edificis als primers 500 metres de 

la línea de costa? En cas afirmatiu en quines zones concretes? 

11. Permetran la construcció de més habitatges en sectors deslligats del nucli de 

Begur? En cas afirmatiu en quines zones concretes? 

12. Proposaran la desclassificació d’algun sector a Begur? En cas afirmatiu en quines 

zones concretes? 

13. Exigiran durant el seu mandat estudis d’impacte ambiental i estudis d’impacte 

paisatgístic a cadascun dels projectes que es pretenguin desenvolupar a la vila?  
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14. Impulsaran habitatges de protecció oficial? En cas afirmatiu com pretenen fer-ho 

i en quines zones del municipi? 

15. Promouran noves normes urbanístiques per tal de regular l’estil arquitectònic de 

les edificacions, de manera que les noves construccions s’ajustin al màxim a una 

estètica tradicional més pròpia de la tradició costanera de l’Empordà? En cas 

afirmatiu, com pretenen fer-ho? 

16. Preveuen limitar en la pràctica els moviments de terres, desmunts i terraplenats 

a l’hora d'atorgar noves llicències? 

17. Preveuen revisar a la baixa l’alçada reguladora màxima (ARM) de les edificacions 

a l’hora d'atorgar noves llicències? 

18. Protegiran els arbres que “tapen” les vistes dels habitatges i construccions o 

permetran que es continuï la tala indiscriminada d’arbres situats davant de 

finestrals, piscines, terrasses, etc.? 

19. Establiran requisits de bioconstrucció i ecoeficiència a tots els projectes 

urbanístics nous o de rehabilitació?  

20. Potenciaran durant el seu mandat les energies renovables? En cas negatiu 

argumentin. En cas afirmatiu com pretenen fer-ho? 

 

MEDI NATURAL 

 Actualment, la situació prevista pel planejament urbanístic continua amb la 

tendència d’ocupació indiscriminada del territori, doncs dintre la complexa trama 

residencial de Begur es podrien urbanitzar pràcticament tots els espais no protegits 

que encara no han estat construïts.  

 El creixement urbanístic planificat permet que l’actual dispersió urbana en els 

múltiples nuclis de població adquireixi un caràcter de continuïtat urbana, arribant a 

connectar amb la trama urbana del litoral dels municipis veïns, i deixant 

pràcticament aïllades les zones protegides.  

 Actualment, fruit del creixement urbanístic continu de les 52 urbanitzacions 

dispersades per tot el terme municipal de Begur, però també de la presència de 

carreteres i altres barreres arquitectòniques, gran part del sòl no urbanitzable es 

troba actualment extremadament fragilitzat. Aspectes que van en detriment de la 

conservació dels sistemes naturals i no permet assolir un bon estat de conservació 

del medi natural tal i com obliga múltiples lleis i normatives. 

 Fruit d’aquest contínuum urbà els connectors biològics són pràcticament inexistents 

i les Muntanyes de Begur es consideren un dels 10 espais naturals més aïllats de 

Catalunya. 
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 Hàbitats d’interès comunitari inclosos en la Directiva Hàbitats estan amenaçats, així 

com també ho estan espècies de fauna i flora, algunes de les quals són vulnerables 

o estan en perill d’extinció. 

 Per una altra banda, molts dels habitatges que es pretenen edificar comportaran 

així mateix la construcció de més piscines i jardins amb grans extensions de gespa. 

Un model urbanístic extensiu que agreujarà encara més els impactes associats al 

consum de recursos naturals escassos, com ara l’aigua, però que agreujarà encara 

més el problema relatiu a l’entrada d’espècies al·lòctones i/o invasores associades a 

la jardineria d’aquests habitatges. Impactes que afecten al seu torn sobre la fauna i 

flora presents a tot el municipi.  

Tenint present que, amb les dades disponibles en l’actualitat podem confirmar que 

bona part dels hàbitats (amb o sense figura de protecció) a Begur ja estan fortament 

degradats per l’activitat humana, i que degut al creixement urbanístic previst les 

amenaces sobre ells no minven, un fet que també afecta negativament la conservació 

de la biodiversitat.  

Tenint present que, urgeix protegir els espais naturals que defineix la planificació 

sectorial i territorial, així com la resta de components del medi natural que permeten 

el manteniment de la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes a 

escala local. 

I tenint present que, en la xerrada de prevenció d’incendis del GRAF “Lliçons no 

apreses de l’incendi d’Horta de Sant Joan 10 anys després”, un dels municipis que 

mencionen els experts és precisament Begur, que podria ser un polvorí a l’estiu com a 

conseqüència del gran nombre d’urbanitzacions disperses que presenta. 

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple del consistori: 

21. Potenciaran durant el seu mandat la protecció dels espais naturals de Begur 

(amb o sense figures de protecció)? En cas negatiu argumentin. En cas afirmatiu, 

com pretenen fer-ho? 

22. Què pensa fer la seva força política amb respecte el tràmit d’aprovació definitiva 

del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de 

Begur? Tenen la intenció d’instar a la Generalitat de Catalunya a tirar endavant la 

seva aprovació?  

23. Es comprometen a garantir la preservació total dels diferents espais lliures 

permetent així garantir la continuïtat física dels diferents sectors o espais 

inclosos en l’Espai d'Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur i especialment 

aquells que inclouen Hàbitats d’interès comunitari (Directiva 92/43/CEE) entre 

les quals figuren: els Herbassars de fanerògames marines; els Penya-segats de les 

costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium 

spp) endèmiques; les Dunes amb boscos de pi pinyer o pi pinastre; les Suredes de 
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Quercus suber; els Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia, així com les 

Pinedes mediterrànies?  

24. En el cas que pretenguin fomentar actuacions concretes de restauració i/o 

recuperació d'hàbitats d'interès comunitari, sol·licitaran subvencions i/o el 

foment d'actuacions de Custòdia de territori? 

25. Prendran mesures per lluitar contra les espècies invasores i un dels principals 

focus d’entrada d’aquestes, és a dir, la jardineria privada?  

26. Preveuen impulsar mesures (conjuntament amb els ens competents) en matèria 

de prevenció d’incendis forestals i millora de la gestió de les masses forestals? 

27. Preveuen establir mesures d’adaptació i mitigació a l’escalfament global durant 

el seu mandat? En cas negatiu argumentin. En cas afirmatiu mitjançant quines 

accions pretenen fer-ho? 

 

MOBILITAT 

 Actualment el municipi de Begur ja està francament sobresaturat de vehicles 

privats, en particular durant els mesos d’estiu. Amb l’augment de segones 

residències i d’hotels previstos a Begur és més que previsible un augment encara 

més insostenible del trànsit rodat i dels conflictes que aquest genera.  

 Per una altra banda, Begur ja és un municipi afectat per la contaminació 

atmosfèrica i en particular per l'ozó troposfèric. Segons les dades extretes de 

l’informe d’Ecologistes en Acció “La contaminación por ozono en el Estado español 

durante 2018”, a Begur en un sol any es superen els valors màxims d’ozó troposfèric 

permesos per 3 anys, fet que prova que el municipi ja es troba actualment afectat 

per la contaminació atmosfèrica. 

Tenint present la contribució del transport privat a l’escalfament global, i els 

problemes de salut que pot comportar la contaminació atmosfèrica. 

Tenint present que, com a conseqüència de l’orografia accidentada de tot aquest tram 

del litoral i de les petites dimensions de les cales, la sensació de saturació urbanística a 

Begur ja és evident, i que l’augment de la freqüentació i del trànsit rodat a la vila són 

clarament inassumibles i insostenibles en el context actual i futur. 

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple de l’Ajuntament de Begur: 

28. Exigiran durant el seu mandat estudis de mobilitat a cascun dels projectes que es 

pretenguin desenvolupar, tot i no estar obligats per llei?  

29. Prendran mesures per ampliar la xarxa de transport públic ja existent entre 

Begur i altres municipis propers com ara Flaçà, Girona, etc., durant tot l’any? En 

època de major afluència de visitants, ampliaran el servei de bus entre la vila i les 

platges?  
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30. Tenen prevista alguna acció per reduir el impacte del transport privat i els 

problemes que aquest ocasiona com ara l’ocupació de la via pública, la 

contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, la sobresaturació de les vies, 

etc? En cas negatiu argumentin. En cas afirmatiu mitjançant quines accions 

pretenen fer-ho? 

 

RESIDUS 

 Tot i que el sistema de porta a porta és un dels sistemes més eficients per disminuir 

la generació de residus per càpita (tal i com revelen diversos estudis), en el municipi 

de Begur la gestió dels residus continua essent àmpliament deficient, molt 

probablement com a conseqüència del model urbanístic insostenible basat en 

segones residències i pel gran nombre d’urbanitzacions existents a la vila. Aspectes 

que encareixen i dificulten enormement la correcta gestió dels residus. 

 Malauradament, el model d’urbanisme i econòmic imperant a la vila no promou la 

reutilització, ni un consum de baix impacte ambiental. Com a conseqüència, un 

increment de la població flotant no farà més que augmentar els problemes lligats a 

l’augment de la generació de residus, i en especial dels residus d’un sol ús. 

Tenint present aquests aspectes i el mal estat en el que es troben els punts de recollida 

permanents (en especial a l’estiu però també fora de temporada).  

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple de l’Ajuntament de Begur: 

31. Quines mesures prendrà la seva força política durant el proper mandat per 

millorar el sistema de gestió de residus? 

32. Preveuen mesures per reduir el residus generats per càpita, en particular els 

corresponent als envasos d’un sol ús?  

33. Preveuen impulsar mesures de prevenció de residus en les diferents empreses, 

entitats locals i activitats econòmiques del municipi?  

34. Preveuen millorar el servei de neteja de les platges, camins, punts de recollida 

permanent i en espais diversos en els quals actualment (degut principalment a 

actes incívics i/o per l’acció del vent) hi ha brossa escampada? En cas negatiu 

argumentin. En cas afirmatiu mitjançant quines accions pretenen fer-ho? 

 

AIGUA 

 El territori ja exerceix una forta pressió sobre els recursos hídrics. L’abastament 

d’aigua a Begur és cada cop més elevat i existeix una forta dependència del municipi 

als recursos hídrics externs provinents del riu Ter. A més, actualment els aqüífers ja 

estan sobreexplotats, fet que comporta que el consum actual d’aigua ja sigui 

clarament insostenible.  
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 Si a la població existent a la vila li afegim la població flotant i la potencial prevista 

amb el creixement urbanístic (aigua que no només es destinarà a ús de consum 

personal, sinó també per omplir piscines i regar jardins), el consum d’aigua a Begur 

es podria incrementar perillosament. I també sorgeixen greus preocupacions de 

com es podrà garantir el cabal ecològic dels rius, en particular el Ter. Aspectes, que 

sumats al futur incert com a conseqüència de l’escalfament global, mostren que un 

augment de la demanda d’aigua resulta clarament irresponsable. 

 Pel que fa les aigües costaneres, encara avui en dia el municipi compta amb 

emissaris submarins que aboquen directament les seves aigües brutes i residuals al 

medi marí, sense cap tipus de depuració.  

Tenint present aquests aspectes i que urgeix reduir el consum de recursos hídrics i 

assegurar un bon estat ambiental de les masses d’aigua, tal i com obliguen múltiples 

lleis (entre les quals destaca la necessitat imperativa de donar compliment a la 

Directiva Marc de l’Aigua, així com la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina). 

Tenint present que, preocupa el deteriorament de la qualitat de les aigües costaneres 

com a conseqüència d’un augment de l’urbanisme, de la freqüentació i de les activitats 

nàutiques, i que actualment ja existeixen problemes de depuració d’aigües degut a la 

manca de sistemes adients pel seu tractament i el fet que, encara avui en dia, a Begur 

existeixen emissaris submarins que aboquen aigües brutes directament a la mar. 

I tenint present que, l’aigua és un dret humà essencial, i que tant l’aigua com el seu 

sanejament mai haurien de ser un negoci. 

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple de l’Ajuntament de Begur: 

35. Quines accions tenen previstes durant el seu mandat per reduir la dependència als 

recursos hídrics cada cop més escassos? 

36. Tenen la intenció d’emprendre accions per remunicipalitzar l’aigua i recuperar la 

governança d’aquest bé comú? 

37. Tenen la intenció d’impulsar mesures per millorar la qualitat de les aigües 

costaneres, d’assegurar que cap emissari aboqui directament aigües residuals i 

brutes al medi marí, i garantir una bona gestió de les aigües (residuals i pluvials)? 

En cas negatiu argumentin. En cas afirmatiu mitjançant quines accions pretenen 

fer-ho? 

 

ECONOMIA I SOCIETAT 

 El creixement basat en la construcció de segones residències pot arribar a produir el 

que es coneix com deseconomies (veure el capítol 6 de l’Atles del Turisme a 

Catalunya. Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics), és a dir, que la 

majoria dels beneficis econòmics es generen en el procés de venda de terrenys i de 

construcció, però un cop s’han construït els habitatges no hi ha despesa turística en 
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allotjament i escassa despesa en restauració i oci. Aquest model, en canvi, 

consumeix intensivament un recurs no renovable com és el sòl i grans quantitats 

d’aigua, electricitat i altres serveis, que requereixen grans inversions per al seu 

subministrament. 

 Tot i que ens hagués agradat fer una anàlisi més detallada d’alguns indicadors 

econòmics per tal de poder avaluar el comportament i l’evolució econòmica del 

municipi, amb les dades que són disponibles a la web d’Idescat, com ara la renda 

familiar bruta disponible (RFBD) que mesura la quantitat de diners que les famílies 

tenen per consumir i estalviar, ja és possible definir i avaluar la tendència 

econòmica de la comarca i extrapolar els resultats obtinguts a nivell municipal. 

L’Idescat indica que la RFDB per habitant al Baix Empordà l’any 2015 (últim any 

disponible) va ser de 13,4. Una xifra inferior al RFDB de les comarques gironines 

(14,3) i de Catalunya (16,8).  

 La menor quantitat de diners disponibles per les famílies al Baix Empordà és una 

situació compartida per altres comarques com ara l’Alt Empordà (12,8), la Selva 

(13,3), l’Alt Urgell (13,3) o la Cerdanya (13,5). Comarques que tenen un 

denominador comú: són zones que es caracteritzen per tenir una forta pressió 

urbanística i un turisme de temporada. Al costat oposat trobem les comarques del 

Vallès Occidental (17,1), el Baix Llobregat (17,4) o el Barcelonès (19,1), que ocupen 

les primeres posicions del rànquing amb les rentes brutes familiars més elevades de 

Catalunya.  

 Així doncs, tal i com senyalen diversos economistes, semblaria que l'especialització 

en turisme no necessàriament implica prosperitat econòmica, sinó un increment de 

la desigualtat entre comarques.  

Tenint present aquests aspectes, i el fort pes que té al municipi el sector terciari i la 

seva dependència del turisme de temporada (aspectes que fomenten les desigualtats), 

urgeix que el consistori i les administracions competents promoguin un canvi de rumb 

en les dinàmiques territorials, econòmiques, socials i urbanístiques de la regió. 

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple del consistori: 

38. Preveuen establir programes per promoure una economia més diversa i més 

sostenible per al conjunt de la ciutadania? 

39. Preveuen establir mesures municipals i/o supramunicipals amb l’objectiu 

d’atreure i fixar població jove? 

40. Preveuen establir programes de contractació municipal per a empreses 

d'economia social, que treballin sota criteris d'integració social i de sostenibilitat 

ambiental? 

41. Tenen la intenció d’ampliar els espais de gestió cooperativa i/o comunal del 

patrimoni col·lectiu, com per exemple ampliar les sales disponibles per cessions 

d’espais, desenvolupar nous projectes cooperatius, etc? 
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42. Tenen la intenció de fomentar activitats de sensibilitat socio-ambiental entre la 

ciutadania, com ara potenciar i impulsar el bon funcionament dels horts 

comunitaris? 

43. Preveuen establir alguna mesura per tal d’evitar l’imminent col·lapse del municipi i 

la desvalorització progressiva de la zona?  

 

BEGUR, SLOW CITY? 

 La massificació estiuenca ha disminuït la qualitat de vida dels veïns i veïnes de 

Begur. Durant els mesos de major massificació, el centre de la vila s’ha convertit en 

una aglomeració continuada de gent fins altes hores de la matinada. Una 

massificació que culmina amb la Fira dels Indians, una festa cultural i lúdica que ha 

perdut tot el seu caràcter originari i veïnal. 

 Aquesta aglomeració, juntament amb les activitats lúdiques impulsades per 

l’Ajuntament, provoca una contaminació acústica elevada que pot arribar a causar 

nombroses molèsties a les persones residents de manera continuada.  

 Per una altra banda, Begur forma part de la xarxa internacional Slow City que en 

teoria implica, entre d’altres, que en el municipi es porta a terme:  

 Una política mediambiental i d'infraestructures que tracta de mantenir i 

desenvolupar les característiques del territori i del teixit urbà;  

 Una política urbanística en pro del territori, no per ocupar-lo urbanísticament, i 

respectuosa amb el medi ambient i l’entorn;  

 Una promoció de la producció i l'ús de productes d'alimentació obtinguts amb 

tècniques naturals i compatibles amb el medi ambient; 

 La promoció d’un turisme cultural i responsable envers el medi ambient i les 

tradicions de les localitats que es visita; etc. 

En cas de ser escollit/da per formar part del Ple del consistori: 

44. Preveuen establir mesures per reduir la contaminació acústica i millorar la qualitat 

de vida dels veïns i veïnes de Begur? 

45. Preveuen complir amb els preceptes que marca la xarxa de municipis Citta Slow?  

46. En definitiva, durant el seu mandat, preveuen posar en primer terme les 

necessitats reals de la ciutadania resident a Begur, així com els valors ambientals, 

naturals, paisatgístics, patrimonials i identitaris de la vila. En cas negatiu 

argumentin. En cas afirmatiu mitjançant quines accions pretenen fer-ho? 

 

Preguem que ens retornin les preguntes abans del dia 20 de maig de 2019 al següent 
correu: sosaiguafreda@gmail.com 
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Posicionament de les candidatures electorals de Begur per a 

les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019 en 

relació a la protecció i defensa del litoral de la Costa Brava. 

 

El/la sotasignant d’aquest document, com a representant del partit polític que consta 
en el mateix: 

 Manifesta públicament el rebuig a l’especulació urbanística a la Costa Brava. 

 Declara que la Costa Brava ha arribat als límits de capacitat de càrrega del territori, 
trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes ambientals, 
paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat ambiental 
i l’equilibri del territori. Extrems que han de comportar un canvi radical i immediat 
en totes les Polítiques públiques que afecten la Costa Brava i en particular les 
polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme. 

I si el partit que representa surt elegit per formar part del ple del consistori, pren el 
compromís que els seus regidors: 

 Treballaran per l’aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones 
forestals i dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri 
l’adequada preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. I en 
particular, procediran a la desclassificació dels boscos, espais forestals i dels 
connectors naturals així com garantir l’aplicació de la prohibició d’urbanitzar i 
edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%, establerta a l’article 9.4 del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

 Defensaran l’inici de processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o 
expedients de modificació puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no 
desenvolupats i per la desclassificació dels sòls urbans no consolidats i no executats. 

 Ens posicionaran a favor que el Projecte de declaració de la Costa Brava com a 
Reserva de la Biosfera impulsi totes les mesures de preservació del litoral gironí que 
les Entitats que formem part de SOS Costa Brava proposen en el Manifest 
fundacional de SOS Costa Brava (Disponible a https://www.soscostabrava.cat). 

 Treballaran conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per aprovar un Pla 
Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí que sigui 
realment sostenible pel municipi que represento. En cap cas, es farà un contenciós 
administratiu contra la seva aprovació.  

 

Sr./a Partit / Candidatura política   Municipi Data 

 

 

   

 

Si omplen aquest últim document, preguem que ens el facin arribar a: 
sosaiguafreda@gmail.com i soscostabrava@gmail.com  

https://www.soscostabrava.cat/wp-content/uploads/manifest-sos-costa-brava.pdf
mailto:sosaiguafreda@gmail.com
mailto:soscostabrava@gmail.com

