A l’atenció de Servei de Planificació de l’Entorn Natural
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Provença 204, 4a Planta
08036 Barcelona
- En Josep-Lluís Moner i Tomàs, amb DNI 37644991V, actuant en nom i representació de l’associació Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC), amb NIF
G-586605159, inscrita al registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia amb el núm. 9477-J/1 i amb adreça electrònica <cepa@cepa.cat> i telèfon a
efectes de comunicació 687404965,
- Na Laia Izquierdo Pintado, amb DNI 18595986A, actuant en nom i representació
de l’associació SOS la Rierada de Molins de Rei, amb NIF G01 961 093, inscrita al
registre d’entitats jurídiques del Deparatament de Justícia amb el núm. 68086
i amb adreça electrònica <soslarierada@gmail.com> i telèfon 666552887 a efectes
de comunicació,

EXPOSEM:
1.- ANTECEDENTS
La Carta d’emplaçament de la Comissió Europea.
El proppassat 19 de febrer de 2021 la CE va adreçar la carta d’emplaçament
al govern espanyol dins de l’expedient obert contra les administracions per
no protegir els ecosistemes del delta del Llobregat, espai de la Xarxa Natura
2000 en l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat.
El toc d’alerta europeu arran de la denúncia interposada per les entitats
Depana i SEO-BirdLife considera que l’estat espanyol no ha respectat les seves obligacions al delta del Llobregat en matèria de conservació de la natura, contràriament a l’Estratègia de la Unió Europea per a la conservació de
la biodiversitat.
La carta d’emplaçament demana complir amb la legislació comunitària vigent, millorar la gestió de les actuals zones d’especial protecció per a les
aus (ZEPA) i fer-ne una ampliació segons els criteris recollits a la Directiva
2009/47/CE del Parlament europeu i del Consell, de 20 de novembre de
2009 relativa a la conservació de les aus silvestres.
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Proposta d’ampliació de l’espai Xarxa Natura 2000 Delta del Llobregat.
El divendres 5 de novembre de l’any 2021, el Servei de Planificació de l’Entorn Natural (Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural, Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya transmet a les entitats territorials interessades el document “Proposta d’ampliació de l’Espai de Xarxa Natura 2000 del Delta del Llobregat” on es proposa
l’ampliació de l’espai ZEPA (Figura 1) en resposta a la carta d’emplaçament
de la Comissió Europea anteriorment citada.

Figura 1. Proposta d’ampliació de l’espai ZEPA del delta del Llobregat presentat pel Servei de
Planificació de l’Entorn Natural a data de 5 de Novembre de 2021.

La proposta remesa per la DGPAiMN a les entitats preveu un augment de la
superfície de les zones incloses en passar de 935,05 ha protegides a una
proposta de 2.041,76 ha, però encara ben lluny de les 3.770 ha de la IBA 140
del Baix Llobregat. Es constata que la proposta enviada deixa sense protegir
el 46% de la IBA 140 i espais de demostrat valor ornitològic.
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Els criteris seguits per la proposta d’ampliació de la DGPAiMN són el següents:
- Presència d’espècies d’aus de l’Annex I de la Directiva Aus i espècies
i Hàbitats de l’Annex I i II de la directiva Hàbitats
-

Compliment de la DIA d’endegament del riu Llobregat i d’ampliació
de l’aeroport

-

Presència de Zones Humides

-

Sectors agrícoles limítrofes a les zones humides per la seva rellevància com a zones d’alimentació

-

Sectors que afavoreixen la connectivitat de l’espai, funcionalitat
ecològica i/o presenten potencialitat ecològica que es pot desenvolupar amb projectes de restauració.

2.- CONSIDERACIONS I PROPOSTA.
Atenent la demanda de la DGPAiMN a les entitats en el sentit de retornar
suggeriments que puguin ajudar a millorar la proposta que finalment presenti a la Comissió Europea, us apuntem les següents consideracions:
-

La proposta inicial elaborada per la DGPAiMN inclou la incorporació a
la delimitació de XN2000 dels espais de la llera del riu Llobregat entre
la desembocadura i el pont de la N-340 al terme de Molins de Rei.

-

Aquesta proposta vé fonamentada en els referents que exigeig el procediment al voltant de la presència d’espècie d’aus de l’Annex I de la
Directiva Aus i espècies i Hàbitats de l’Annex I i II de la Directiva Hàbitats a l’Olla del Rei. Aquesta presència d’espècies d’aus i d’hàbitats
van permetre la seva delimitació i inclusió en la IBA 140.

Important Bird Area 140 del delta del Llobregat
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-

Tanmateix, la delimitació acaba a l’alçada del pont sobre la N-340 a
Molins de Rei justament uns 900 m més avall de la desembocadura
de la riera de Vallvidrera, l’eix fluvial emblemàtic de l’espai natural
protegit del Parc Natural de Collserola, espai inclòs a la XN2000.

-

En data 20 d’octubre de 2021 l’ajuntament de Molins de Rei ha aprovat definitivament el Projecte de restauració de la riera de Vallvidrera
des de Can Rabella fins al riu Llobregat.

-

El Consorci del Parc de Collserola ha encarregat estudis d’actualització a la UB sobre l’estat de la riera i les mesures per garantir un millor
estat de conservació del curs fluvial i del seu bosc de ribera en galeria.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua en el darrer informe IMPRESS d’actualització del programa de gestió de les conques internes de Catalunya
alerta que l’estat ecològic de la riera ha passat de bo a mediocre i en
el programa de mesures 2022-2027 preveu actuacions per recuperar la
bona qualitat de l’aigua.

- Aquests fets que acabem d’exposar considerem que és pertinent relacionar-los amb els criteris clars i concrets explicitats pel Servei de Planificació
de l’Entorn Natural pel que fa a la delimitació dels futurs espais ZEPA del delta del Llobregat i que s’han de tenir en compte: … “Sectors que afavoreixen la
connectivitat de l’espai, funcionalitat ecològica i/o presenten potencialitat
ecològica que es pot desenvolupar amb projectes de restauració” …
Considerem que aquest espai de la llera del riu entre el pont de Molins i la
desembocadura de la riera de Vallvidrera esdevé clau per garantir la connectivitat amb l’espai XN2000 de Collserola d’una manera molt més diàfana encara que els dos espais de connexió que s’indiquen en la proposta,
dràsticament limitats per l’urbanisme, les zones industrials i les infraestructures de transport existents.
Serveixi a tall d’exemple la relativa proximitat, aigües amunt de la desembocadura de la riera de Vallvidrera, de la cova de Can Rabella refugi d’espècies de quiròpters d’interès comunitari prioritàries, especialment el rat penat de cova (Miniopterus schreibersii).
La inclusió a la proposta de ZEPA afavorirà sens dubte la permeabilitat i consolidació de la connectivitat dels espais naturals XN200 delta del Llobregat i
Collserola que beneficiaran les poblacions d’altres espècies protegides amb
presència segura en la ZEC Collserola com la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa); l’eriçó comú (Erinaceus europaeus) i el més rar eriçó clar(Atelerix
algirus); les comunitats d’amfibis i de peixos localitzats a la riera i riu Llobregat, escassos en nombre i molt exposats a forts impactes i l’aïllament de
les poblacions (la presència segura del barb cua-roja (Barbus haasi) i la molt
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ocasional i avui sembla que inexistent de l’anguila a la zona de la Rierada
(Anguilla anguilla).
- Pel que fa als sectors agrícoles limítrofes a les zones humides per la seva
rellevància com a zones d’alimentació: considerem rellevant el fet que
aquests espais de la llera del Llobregat compleixen amb escreix el criteri
abans esmentat del Servei de Planificació … “Sectors agrícoles limítrofes a
les zones humides per la seva rellevància com a zones d’alimentació” i que
alhora tenen continuïtat en els camps agrícoles adjacents a la llera de la riera de Vallvidrera.
Considerem que per a espècies d’ocells incloses a l’Annex I de la Directiva
2009/47/CE del Parlament europeu i del Consell, de 20 de novembre de
2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, com el martinet blanc
(Egretta garzetta) molt presents a l’espai fluvial en aquests 900 metres esmentats fins a la desembocadura de la riera de Vallvidrera, la connexió amb
els sectors agrícoles immediats dels marges dret i, especialment esquerra, és
molt rellevant i permet mantenir els valors ornitològics d’aquest espais de vegetació de ribera en recuperació i agroforestals d’aquest sector del delta.
D’altre costat si bé cal considerar que la delimitació de la IBA 140 acaba al
pont de Molins no sembla desencertat considerar que la presència d’espècies de la Directiva d’aus ha de ser bàsicament la mateixa.
I cal considerar també que les zones humides ubicades als extrems de les
zones IBA són entorns especialment sensibles pel que fa al manteniment
efectiu dels fluxos de biodiversitat amb espais propers i requereixen especial
atenció i mesures de protecció.
Atès que tal i com ho hem exposat en aquest escrit de proposta, l’espai fluvial
del riu Llobregat entre el pont de la N340 a Molins de Rei i la desembocadura
de la riera de Vallvidrera compleix el criteris establerts per la DGPAiMN:
-

Presència d’espècie d’aus de l’Annex I de la Directiva Aus i espècies i
Hàbitats de l’Annex I i II de la directiva Hàbitats incloses a la IBA 140 I
en les sèries d’observacions ornitològiques properes com els aiguamolls de Molins de Rei.

-

Compliment DIA d’endegament del riu Llobregat i d’ampliació de l’aeroport

-

Presència de Zones Humides

-

Sectors agrícoles limítrofes a les zones humides per la seva rellevància
com a zones d’alimentació

-

Sectors que afavoreixen la connectivitat de l’espai, funcionalitat ecològica i/o presenten potencialitat ecològica que es pot desenvolupar amb
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projectes de restauració aprovats tram final riera de Vallvidrera) i previstos per diverses administracions (ACA; AMB; ajuntament de Molins
de Rei).

Tot plegat ens porta a demanar-vos que preneu en consideració el suggeriment d’ampliar l’espai de la ZEPA Delta del Llobregat fins a la desembocadura de la riera de Vallvidrera al terme de Molins de Rei.

Rebeu la nostra salutació cordial,
Josep Moner, secretari del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC).
Laia Izquierdo, presidenta de la Plataforma SOS la Rierada.

A data de 9 de desembre de 2021.
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