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Els sotasignats, Andreu Pérez i Lorite, portaveu, i Jordi Calatayud i Sanchis, 
portaveu adjunt del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a l’Ajuntament de Gavà, d’acord 
amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal, mitjançant la 
present formula per a la seva discussió i votació al pròxim Ple Ordinari Municipal la 
següent 

  

 

 

DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE 
 LA PROTECCIÓ DE LES ZONES HUMIDES DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

 
 
 
Exposició de motius: 
 

Les zones humides són els ecosistemes més productius del nostre planeta i claus pel 
funcionament de molts processos naturals. Aquest fet es tradueix en beneficis directes 
i clars per a la societat: la fixació de CO2, que ens ajuda a esmorteir el canvi climàtic, 
la generació de biomassa, la consolidació de la biodiversitat, etc. 

El Delta del Llobregat es la segona zona humida més important de Catalunya per 
darrere del delta de l’Ebre. Actualment, però, només estan d’alguna manera 
protegides 923 hectàrees (Ha) d’ambients humits protegits. La protecció es concreta 
en diverses figures, com ara delimitació genèrica realitzada pel Pla d’Espais d’Interès 
Natural, els espais no edificables delimitats pel Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, els Llocs d’Importància Comunitària de la Xarxa Natura 2000, o les Zones 
d’especial protecció per a les Aus (ZEPA) declarades d’acord amb la normativa 
europea. Però encara hi ha unes 200 Ha sense cap mena de protecció, i d’altres, com 
ara l’estany de la Murtra, la pineda de Gavà, la riera dels Canyars o les zones 
humides de rerepineda de Gavà, que tenen figures de protecció difuses. 

Moltes entitats ecologistes han demanat insistentment augmentar el grau de protecció 
del delta del Llobregat, concretament , la inclusió d’aquest indret al Conveni Ramsar i 
més recentment l’ampliació de la Zona Especial de Protecció d'Aus (ZEPA). Les 
associacions exigeixen que s'apliquin els criteris dels apartats 1 i 2 de l'article 4 de 
l'anomenada “Directiva d'Aus”, on es demana una extensió de territori protegit 
suficient per la conservació de les espècies més vulnerables com són el cames 
llargues, el martinet menut, la polla blava o la terrerola, que actualment no es troben 
suficientment protegides i també la illa amb la nova colònia de gavina corsa que és la 
única a tota Europa que s'ha establert en un àmbit fluvial i que actualment no està 
catalogada com a zona ZEPA. 

La petició d'ampliació ve donada per estudis científics que demostren que les aus del 
delta necessiten nous espais per la seva conservació. També ve donada per la revisió 
l'any passat de l'IBA (Àrees Importants pels Ocells en les sigles en anglès) del Baix 
Llobregat, on destaca un increment del 60% de l'antic IBA i deixa al descobert que 
només el 28% de les 3500 Ha estan actualment protegides. Les IBA's són uns 
inventaris que la Comissió Europea va crear per poder delimitar les zones ZEPA. 
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A l'Estat espanyol, d'elaborar aquests inventaris sota criteris científics, se n'encarrega 
SEO/BirdLife. Al Delta del Llobregat el primer inventari data de 1992, i va ser revisat el 
1998, amb un abast de 2200 Ha, tot i que aquesta no s'han respectat i ha entrat en 
permanent conflicte amb el Pla d'Infrastructures del Delta. Així, del primer inventari, 
600 Ha van passar a formar part de l'ampliació del Port i l'Aeroport, i ja no s'han 
catalogat en el nou IBA, tot i que s'han incorporat noves àrees com les que han de 
protegir les 380 gavines corses que han niat a la nova desembocadura del riu 
Llobregat. 

A més, darrerament s’ha especulat sobre la possibilitat que el Delta del Llobregat sigui 
la seu d’un enorme complex turístico-residencial, centrat en el foment del joc i les 
apostes, en forma de «resort» aïllat, construït d’esquena al teixit ciutadà, social, 
cultural i natural de la zona, i al marge d’alguns aspectes de la legalitat vigent. És 
evident que un projecte d’aquesta magnitud significaria, si es formalitzés, la destrucció 
dels espais protegits per a les aus i les zones humides deltaiques ara existents.  

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-EV-IxG proposa al Ple l’adopció del següents 

 

Acords: 
 

1. Reclamar als govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol que, 
en compliment de la normativa europea, s’oposin a qualsevol projecte que 
impliqui la destrucció o reducció, en tot o en part, de les actuals zones 
d’especial protecció per a les aus delimitades al Delta del Llobregat. 

2. Instar els governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol que, en 
compliment de la normativa europea, facin les gestions necessàries per 
promoure, de manera immediata, l'ampliació de la Zona Especial de Protecció 
d'Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat, de forma que s'adeqüin a la delimitació 
de l'Àrea Important pels Ocells del Delta del Llobregat (IBA). 

3. Comunicar l’adopció dels presents acords del Ple Municipal al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, i als mitjans de comunicació 
locals i supralocals. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Andreu Pérez i Lorite                                       Jordi Calatayud i Sanchis         
Portaveu d’ERC-EV-IxG                                 Portaveu adjunt d’ERC-EV-IxG       
 


