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CRONOLOGIA DE LA PROTECCIÓ
I DE LA VALORACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA
DELS ESPAIS NATURALS
DEL DELTA DEL LLOBREGATDEL DELTA DEL LLOBREGAT



ANYS 1950 - 1960



Delta del Llobregat. Any 1956

� Delta predominantment agrícola

� Zones “naturals” a prop de la costa



Paisatge agrícola i natural



Diversitat d’ambients
al voltant de
les llacunes
� Llacuna

� Canyissars i maresmes

� Pinedes

� Camps de conreu

� Platges� Platges



Importància cinegètica

� Els caçadors s’aprofitaven de la riquesa ornitològica d’aquests 

espais. Pressió cinegètica escassa

� La maresma del Remolar es coneixia com a Coto Àfrica



ANYS 1960 - 1970ANYS 1960 - 1970



Importància ornitològica



Primers catàlegs d’aus



ANYS 1970 - 1980



Augmenta la pressió sobre el territori



Primers intents de planificació territorial 
ambiental a Catalunya

� Comença una etapa de gran 

desenvolupament urbà i 

industrial

� Diversos científics cataloguen 

els espais més valuosos dels els espais més valuosos dels 

països catalans

� Es reclama la protecció 

d’algunes zones del Delta,  pel 

seu valor paissatgístic i 

botànic, com ara la Ricarda



ANYS 1980 - 1987



Importància com a escala en les migracions 
d’ocells

� Diversos ornitòlegs posen en 

evidència l’important paper del 

Delta del Llobregat per a les aus 

migratòries



Augmenta la pressió
sobre els últims aiguamolls de Catalunya

La Vanguardia
8 de desembre de 1983



Augmenta la pressió
sobre les zones humides del Delta

� Projecte de canal de 

rem olímpic sobre les 

maresmes del Remolar

La Vanguardia
15 de juliol de 1984



� Pressió cinegètica 

excessiva

La Vanguardia
8 d’abril de 1984



L’any 1985 s’aprova la Llei d’Espais 
Naturals de Catalunya
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals 



RNP
Ricarda - Ca l’Arana

Declaració de les Reserves Naturals Parcials del 
delta del Llobregat. Any 1987

Zona de Reserva Natural Parcial
Zona d’Influència de les Reserves

RNP
Remolar
Filipines

Ricarda - Ca l’Arana

498 ha entre RNP i ZI



ANYS 1988 - 1992



Augmenta el coneixement de la distribució i 
població d’algunes espècies escasses a Catalunya

Espècie de l’annex I de la DIRECTIVA D’AUS de 2 d’abril, relativa a la conservació de les 

aus silvestres (79/409/CEE)

� Martinet menut (Ixobrychus minutus) 



L’any 1992 s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) de Catalunya

Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals 

Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova 
el Pla d’Espais d’Interès 
Natural 



RNP i PEIN
Ricarda - ca l’Arana

Les RRNN del delta del Llobregat s’inclouen en 
el PEIN. S’afegeix la Murtra. Any 1992.

Zones PEIN (1992)

PEIN de 
la Murtra

RNP i PEIN
Remolar - Filipines

518 ha PEIN



ANYS 1993 - 1994



S’aporten noves dades sobre espècies escasses 
a Catalunya

Espècies de l’annex I de la DIRECTIVA D’AUS 

(79/409/CEE), relativa a la conservació de les 

aus silvestres

� Martinet menut (Ixobrychus minutus)

� Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

� Cames llargues (Himantopus himantopus)



L’any 1994 es declaren diverses àrees de 
Catalunya  com a ZEPA

Directiva 79/409/CEE 



Les zones PEIN del delta del Llobregat 
s’inclouen entre les ZEPA
S’afegeix Reguerons i la platja del Prat. Any 1994

Àrea ZEPA

Zones ZEPA (1994)

Àrea ZEPA
els Reguerons

Àrea ZEPA
la Murtra

Àrea ZEPA
Litoral del Prat

Àrea ZEPA
Ricarda - ca l’Arana

Àrea ZEPA
Remolar - Filipines

574 ha ZEPA



ANYS 1995 - 2006ANYS 1995 - 2006



� Necessitat de crear una 
Xarxa Natura 2000

Es comença a aplicar la Directiva Hàbitats 
(92/43/CEE) a Catalunya

� Necessitat de 
designar LIC i ZEC



S’estudien els hàbitats i la flora del Delta del 
Llobregat i es millora el coneixement sobre els 
vertebrats
Els espais protegits allotgen 20 hàbitats naturals d’interès comunitari 

europeu, dels quals 3 estan declarats d’interès prioritari amb l'objectiu de 

conservar-los: 

� Les llacunes costaneres amb vegetació hidròfila

� Les dunes amb boscos de pi pinyer

� Les torberes calcàries amb mansega (Cladium mariscus)



L’any 2006 es designen noves ZEPA i 
s’amplien altres; i s’aprova la proposta de 
llocs d’importància comunitària (LIC)
ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre



Les zones ZEPA s’amplien i s’inclouen com a 
zona LIC i proposta de Xarxa Natura 2000
S’afegeixen zones del Prat, Viladecans, Gavà i Sant Boi. Any 2006

nou Riu
cal Tet - Ca l’Arana

Platja de ca l’Arana

Can Dimoni

Zona de Reserva Natural (1987)

Zona PEIN (1992)

Zona ZEPA (1994)

Litoral del Prat

Platja Remolar

Platja Filipines

Can
Camins

Zona Xarxa Natura 2000
i ZEPA (2006)

Murtra

Remolar - Filipines

Ricarda

Reguerons Can Sabadell

Rerepineda de Gavà

923 ha



ANYS 2007 - 2014



ACORD GOV/58/2013, de 7 
de maig, pel qual es dóna 
compliment a la sentència 
del Tribunal Suprem de 18 
d’octubre de 2012

L’any 2013 s’incorpora la pineda de can Camins al 
LIC del Delta del Llobregat



ACORD GOV/150/2014, 
de 4 de novembre, pel 
qual es declaren zones 
d’especial conservació de 
la regió mediterrània

L’any 2014 es declaren les zones ZEC a 
Catalunya, en aplicació de la Directiva Hàbitats



En la ZEC del Delta del Llobregat s’inclouen les 
zones LIC, però no can Camins (per error).

� El 10 de desembre de 2014 es publica el projecte de decret pel qual es rectifica la 
delimitació de diversos espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya.

� Aquest projecte de decret rectifica la delimitació del PEIN del delta del Llobregat, 
incloent-hi Can Camins. (Encara no s’ha aprovat)



DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS A TENIR EN 
COMPTE PER A LA GESTIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT



Resum de la legislació aplicable 
� Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Declaració del Delta del 

Llobregat espai de protecció especial.

� Decret 275/1999, de 13 d’octubre (modificació del Decret 226/1987, de 9 de 
juny). Declaració de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat de la 
Ricarda-Ca l’Arana i el Remolar-Filipines. 

� Directiva Aus. Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril. Conservació de les aus 
silvestres.

� Directiva Hàbitats. Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig. Conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

� ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre. Designació zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i aprovació proposta de Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC).

� ACORD GOV/58/2013, de 7 de maig. Dóna compliment a la sentència del 
Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2012, per incloure Can Camins com a LIC.

� ACORD GOV/150/2014, de 4 de novembre. Declaració Zones Especials de 
Conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la Xarxa 
Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió.



Relació entre la RNP i les ZEC, el PEIN, la ZEPA i 
la Xarxa Natura 2000 al Delta del Llobregat 
S’ha d’incloure la pineda de can Camins com a PEIN, ZEPA i ZEC

Ricarda

nou Riu
cal Tet - Ca l’Arana

Platja de ca l’Arana

Can Dimoni

Zona de Reserva Natural  Parcial (1987)

Litoral del Prat

Platja Remolar

Platja Filipines

Can
Camins

PEIN, ZEC, ZEPA i Xarxa Natura 2000

Murtra

Remolar - Filipines

Ricarda

Reguerons Can Sabadell

Rerepineda de Gavà

954 ha



Normativa i objectius aplicables a la gestió 
� Segons la Llei 12/1985 d’Espais Naturals, els objectius de les reserves naturals 

parcials poden ésser els següents: 

a) Protegir d’una manera absoluta les formacions geològiques i geomorfològiques i 

determinats biòtops, espècies, hàbitats i comunitats. 

b) Conservar o constituir escales en les vies migratòries de la fauna salvatge. 

No es permeten en cap cas les activitats que directament o indirectament poden 
perjudicar els valors naturals de protecció. Segons el Decret de declaració de les 
Reserves, no es pot caçar, ni pescar, ni modificar els hàbitats, ni realitzar noves 
construccions, ni contaminar.construccions, ni contaminar.

� L’ACORD GOV/112/2006 dóna directrius generals per a la gestió dels espais de la 
Xarxa Natura 2000, amb objectius de conservació a nivell d’Hàbitats i Espècies.

Els objectius de conservació en el marc d’aquestes directrius de gestió seran els 
hàbitats inclosos a l’annex I i les espècies incloses a l’annex II de la Directiva 
92/43, d’hàbitats, i la seva actualització de la Directiva 97/62 (anomenats d’interès 
comunitari) més significatius presents a l’espai. Així mateix, també ho seran totes les 
espècies d’aus de l’annex I de la Directiva 79/409, d’aus, o la seva actualització 
91/244/CE.

Els criteris establerts en el present document s’incorporaran en els plans 
especials de protecció del medi natural i del paisatge que es redactin dels espais 
de la Xarxa Natura 2000.



Valors naturals (fauna i flora). Biodiversitat



Valors naturals (fauna i flora). Biodiversitat

� 20 hàbitats naturals d’interès comunitari europeu

� 3 hàbitats declarats d’interès prioritari

� Gran riquesa botànica ( 22 espècies d’orquídies) i més de 200 espècies de fongs

� Gran riquesa d’ocells (amb 350 espècies observades)

� Gran riquesa d’invertebrats (prop de 200 espècies de papallones nocturnes i més 
de 100 espècies d’heteròpters)

� Diverses espècies rares o molt rares a nivell de Catalunya i Espanya, a nivell de 
plantes (com Staquis maritima), invertebrats (com Politoxus siculus) i vertebrats 
(com la Gavina corsa)

� Paisatges de zones humides (llacunes i maresmes), pinedes sobre dunes i platges 
amb vegetació dunar, rars en el conjunt de Catalunya.

� Importància internacional per la seva avifauna (Gavina corsa, Baldriga balear, 
Gavina capnegra...)



Valors estratègics, socials i econòmics



� Tercera zona humida més important de Catalunya.

� Pineda litoral amb bon estat de conservació (declarat de conservació prioritària per la UE).

� Les platges del Prat i de Viladecans conserven les comunitats vegetals i animals 
pròpies dels sorrals costaners i compatibilitzen l’ús públic amb la conservació dels 
seus hàbitats.

� El Riu Llobregat s’integra, en la seva desembocadura, en un espai natural on hi 

Valors estratègics, socials i econòmics

� El Riu Llobregat s’integra, en la seva desembocadura, en un espai natural on hi 
trobem els principals hàbitats d’un delta. 

� Contribueixen a l’equilibri territorial. Important  zona de recàrrega de l’aqüífer. 

� Una de les zones més importants de Catalunya quant a l’educació ambiental. 
Representa pels habitants de l’àrea metropolitana un espai d’oci i educatiu de 
primer ordre. 

� Coexisteixen amb una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils dels país.  

� Patrimoni arquitectònic molt destacable: Casa Coderch / Casa Bonet Castellana / 
Telegrafia / Carrabiners /Semàfor / Ca la Pilar / Masies dels segles XVIII al XX



GOVERNAMENT: REPTES ACTUALS 
I PERSPECTIVES DE FUTURI PERSPECTIVES DE FUTUR



Nova categorització dels espais naturals

La intensa pressió transformadora que ha caracteritzat el Delta del Llobregat
durant tota la segona meitat del segle XX, sobre tot amb la implantació de
les infraestructures logístiques i de comunicació, així com l'elevat ritme
d’urbanització d’alguns dels municipis deltaics, ha fet que les zones naturals
es revelin clarament com la part del mosaic deltaic més fràgil i necessitada
de protecció.P
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El delta del Llobregat és avui un conjunt de gran valor ambiental a l'entorn
metropolità. Aquests valors naturals intrínsecs es concentren en una àrea
relativament petita, a prop de les principals ciutats metropolitanes, el què
confereix als espais naturals també un important valor estratègic i social.
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ELEVAR LA 
CATEGORIA DELS 
ESPAIS NATURALS
(en front de les 
anomenades 
infraestructures)

INFRAESTRUCTURA
VERDA

MAJORS QUOTES DE PROTECCIÓ / MAJORS 
CAPACITATS I RECURSOS PER ACTUAR

DES DE LA FORTALESA I EL QUE APORTEN 
(no des de la debilitat i a la defensiva)



� Finalitat. Preservar, millorar i divulgar el patrimoni natural. Cal voluntat d’actuar. Cal més
cooperació. Calen competències clares.

� Instrument. Cercar fórmules d’actuació cooperativa. Consorci. Cal voluntat de cooperar i de
treballar en xarxa.

� Funcions (compatibilitat)
1.Garantir la conservació i gestió dels valors naturals (també els culturals, paisatgístics i

Reivindicar la protecció (i la gestió) dels 
espais naturals

1.Garantir la conservació i gestió dels valors naturals (també els culturals, paisatgístics i

científics) dels espais protegits, reconeguts per la societat i recolzats per les normatives

legals corresponents. Calen recursos per al seguiment, el manteniment, la restauració i
l’avaluació del medi natural.

2.Garantir el dret de la ciutadania a gaudir (i al coneixement) dels espais naturals. Calen
recursos per a la divulgació i la sensibilització. Cal normativa específica d’usos.

� Capacitat d’intervenció. Intervenir en la fase de proposta de planificació del territori i usos del

sol. Cal revisar la normativa vigent.

VALORS 
NATURALS PROTECCIÓ

COMPATIBILITAT 
AMB ÚS SOCIAL

GESTIÓ (EFICAÇ) INTEGRADA I 
EL MÀXIM D’INTEGRAL



Els reptes de la gestió diària
� Recursos econòmics i humans insuficients

� Manca de normativa general i específica, i de plans de gestió adequats

� Pressió de la pesca en la zona marítima i falta de regeneració ambiental del litoral

� Estat ecològic deficient de les principals llacunes, per la mala qualitat i la manca d’aigua

� Elevada pressió sobre la fauna de determinats sectors de la pagesia. Pressió sobre la

fauna i la flora que exerceix l’Aeroport

� Convivència amb les infraestructures implantades al territori (en la fase de funcionament):� Convivència amb les infraestructures implantades al territori (en la fase de funcionament):

Port / Aeroport / Dessaladora / infraestructures viàries i ferroviàries / infraestructures

hidràuliques

� Acció constant per evitar: la desaparició d’espècies (corriol camanegre / amfibis / rata

d’aigua); invasió d’espècies exòtiques (tortuga de Florida / herba de la pampa); proliferació

d’espècies oportunistes (senglar / guineu)

� Augment de la concentració de visitants, no sempre prou sensibilitzats, en llocs

determinats

� Pressió que suposa limitar l’exercici d’activitats que aporten beneficis econòmics

immediats: recol·lecció, furtivisme, circulació motoritzada, ocupació d’àrees protegides, etc



Algunes “solucions” als “problemes”

Reducció dels equips gestors / No substitució de 

vacants / Manca de recursos per  formació

Implicació i esforç del personal no 

remunerat / Innovació 

Eliminació  de  les brigades de manteniment per a la 

millora d’hàbitats o d’itineraris i senyalització

Col·laboració dels ajuntaments / 

Estudiants en pràctiques 

Disminució  de la vigilància i dels control de 

comportaments incívics
Vigilància passiva  / “Voluntariat” / 

Estudiants en pràctiques 

Reducció dels programes de seguiment ecològic i de 

projectes de recerca Col·laboració dels ajuntaments i altres projectes de recerca

Reducció dels programes de gestió d’hàbitats, flora i 

fauna

Col·laboració dels ajuntaments i altres 

entitats / Estudiants en pràctiques  / 

“Voluntariat”

Eliminació dels programes d’educació ambiental, 

afectant a centres educatius i empreses locals Col·laboració dels ajuntaments / 

InnovacióTancament o reducció significativa dels punts 

d’informació i atenció a visitants

Manca de pressupost per a inversions i per al 

manteniment d’equipaments i infraestructures Implicació i esforç del personal no 

remunerat  / Col·laboració dels 

ajuntaments / InnovacióManca de pressupost per accions de difusió i 

divulgació 



Els reptes de futur
� Unificar les figures de protecció. 

Ampliar les Reserves Naturals / Declarar Parc natural les 954 ha. 

� Aprovar el Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del delta del Llobregat. 

Ampliació de la ZEPA, amb inclusió del Riu entre Mercabarna i el mar, i de la part 

marina de la platja de ca l’Arana.

� Propiciar la col·laboració entre administracions.

� Compartir la gestió. Generar espais de participació ciutadana. Consell de Cooperació. � Compartir la gestió. Generar espais de participació ciutadana. Consell de Cooperació. 

� Potenciar  un voluntariat  actiu i crític.

� Impulsar un model de turisme de proximitat, responsable, sostenible, ... que aprofiti la 

connexió amb la ciutat de Barcelona i al temps sigui respectuós amb els valors 

d’identitat de la població local.

� Explorar vies de finançament europeu que posin l’accent en la conservació i impliqui a 

diferents administracions i institucions científiques. 

� Aconseguir una major implicació del teixit econòmic vinculant la seva responsabilitat 

social corporativa al delta del Llobregat. 



Continuar amb el pregonament, la protesta 
i la proposta

� Dotar els espais naturals d’uns recursos i uns mitjans equilibrats envers les funcions que 

els atribueixen les respectives normes de protecció i els plans que les desenvolupen 

� Donar més eines i instruments per a la protecció dels espais naturals i aconseguir una 

gestió més àgil

Incrementar els recursos
Actualitzar la Llei d’Espais Naturals

� Aconseguir que cada espai natural protegit disposi d’un pla de conservació i garantir 

l’avaluació periòdica

� Potenciar un model de gestió més cooperatiu (administracions, institucions científiques, 

entitats locals, població...) 



Gràcies


