PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP METROPOLITÀ
DE LA CUP-PA EN RELACIÓ AL PDU D’ÀMBITS D’ACTIVITAT
ECONÓMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT I EN DEFENSA DEL
TERRITORI

El passat 2 de desembre la Comissió Territorial d'Urbanisme de
l'Àmbit Metropolità de Barcelona del Departament de Territori i
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va votar
favorablement l’aprovació provisional del Pla Director Urbanístic
d’àmbit d’activitat econòmica del Delta de Llobregat (PDU del
Delta del Llobregat).
El Delta del Llobregat és la segona àrea humida més important de
Catalunya, per darrere del Delta de l’Ebre. Presenta rics
ecosistemes i alberga nombroses espècies que han fet del Delta el
seu hàbitat permanent o migratori, a més de constituir la principal
zona agrícola de l’àrea metropolitana de Barcelona.
La intervenció més generalitzada que proposa el PDU és la
conversió de sòls qualificats com a equipaments a altres
destinacions, bàsicament industrial/econòmic, comercial i hoteler:
·

Equipaments: es passa de 344 a 49 Ha

·

Sòl urbà: es passa de 59 a 39 Ha

·

Altres (vialitat): es passa de 171 a 123 Ha

Aquestes disminucions es destinen a:
·

Parc forestal: es passa de 7 a 79 Ha

·

Sòl agrícola: es passa de 120 a 249 Ha

·

Activitat industrial i econòmica: es passa de 0 a 162 Ha

Cal advertir però que, de les 201 Ha de guany entre parc forestal i
sòl agrícola, 140 Ha provenen de sòls residencials i/o

d’equipaments que la Xarxa Natura 2000 o el PDUSC ja havien
desclassificat. Per tant, aquí, el PDU-Delta només regularitza una
situació predeterminada per l’ordenament territorial sectorial.
Traient els efectes d’aquesta normativa superior preexistent, el
canvi efectiu net és, a grans trets, el següent:
·

Pèrdua de sòl d’equipaments: 175 Ha

·

Pèrdua de sòl de vialitat i altres: 48 Ha

·

Guany de sòl en espais lliures (forestal i agrícola): 61 Ha

·

Guany de sòl industrial, comercial i hoteler: 162 Ha

Aquestes requalificacions, mitjançant l’eina del Pla Director
Urbanístic suposen una manera de compensar la resposta popular
contraria al projecte faraònic d’Eurovegas a la comarca sense
mecanismes
de
participació
ciutadana
proporcionals
a
l’envergadura del projecte. L’aprovació del pla director generarà
greus conseqüències pel medi ambient, per a la sobirania
alimentaria, per a la depredació i l’especulació urbanística. Cal
plantejar la necessitat d'acabar amb la implantació de sòls amb
usos urbans (industrials, terciaris o residencials) també amb d'altres
infraestructures que suposin reduir el potencial agrari i ambiental
del Delta.
Són per tots aquest motius pels que el Grup Metropolità de la
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) proposa al
Consell Metropolità adoptar els següents acords:
“1.- Declarar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
contrària a la tramitació del PDU d’àmbit econòmic del Delta de
Llobregat.
2.- Sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat,
l’aturada immediata del PDU d’Àmbit econòmic del Delta de
Llobregat.
3.- Comunicar al MH President de la Generalitat els acords
d’aquest Consell Metropolità”
Barcelona, 16 de desembre de 2015.

