


L'ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat 
suposa un impacte negatiu a 

l'Economia de la comarca

Una conversió massiva injustificada de la zona 
agrícola a ZEPA seria, sens dubte, un fre al 
desenvolupament de tot el Baix Llobregat i 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu im-
pacte en el futur de l’economia de la comar-
ca.

El Delta del Llobregat ha estat víctima dels in-
compliments i negligències de les diferents ad-
ministracions en referència al sector empre-
sarial agrari, generant inseguretat i, per tant, 
impedint les inversions.

El primer dels incompliments és el que pro-
tagonitza l’ACA; gairebé quinze anys 
d’incompareixença a la zona, sense cap actu-
ació que permetés pal·liar els efectes de les 
inundacions.

L’altre incompliment és la manca de gestió 
dels espais naturals, on la Generalitat té la 
majoria al Consorci. Aquesta manca de gestió 
afavoreix la inundabilitat de la zona.

Però el que pot generar la desaparició de 
les empreses agràries del Delta és la pre-
tensió del Govern de classificar com a 
ZEPA la zona agrícola (quasi 1500 hec-
tàrees més, arribant a un total de prop de 
2.400 hectàrees protegides).

L'ampliació que es planteja és contrapro-
duent, ja que la immensa majoria de les 
hectàrees que es volen protegir no són 
hàbitat de cap au amenaçada, ja que no 
són aiguamolls ni terres on hi hagi cens i 
condicions per al seu desenvolupament.

La proposta que s'ha presentat no es 
basa en un criteri científic i tècnic indepen-
dent i contrastat. Considerem que no es 
pot substituir un dèficit de gestió crònic de 
la ZEPA existent amb noves ampliacions i 
més afectacions a la zona agrícola.



L'Institut Agrícola i les cooperatives agràries de 
Gavà i de Viladecans lidErEn la defensa dels 

interessos econòmics del Baix Llobregat
Nombrosos empresaris agroalimentaris, propietaris de finques, arrendataris de 
camps i demés ciutadans, donen suport a les reclamacions de l’Institut Agrí-
cola i signen escrits on també demanen que siguin tinguts en compte als efectes 
oportuns.
Les cooperatives de Gavà i de Viladecans, de la ma de l’Institut Agrícola, lideren 
aquesta feina sent els primers en mobilitzar als sectors econòmics de la co-
marca que s’hi han sumat.

Gràcies a la seva iniciativa i contundència han aglutinat els principals afectats per la 
proposta d’ampliació de la zona ZEPA, sumant-s’hi: els Ajuntaments de Gavà, 
Viladecans, i Sant Boi. També, Foment del Treball, AEBALL, l'AMB, el Consell 
Comarcal i el Parc Agrari.

Què s'ha fet?
L’INICI: LA CARTA D’EMPLAÇAMENT

	La Comissió Europea envia la Carta d'Emplaçament 
INFR(2020)4133, a l’Estat espanyol, arran d’una denúncia 
adreçada pel grup ecologista DEPANA a la Direcció General 
de Política Regional de la Unió Europea, que incloïa un informe 
per avalar la protecció del Delta del Llobregat. 

	L’Institut Agrícola, com a representant d’afectats de la zona, 
sol·licita reiteradament, tant a la UE, com als Ministeris, De-
partaments i Defensors del poble corresponents, l’accés a la 
Carta d’emplaçament i a la resposta donada per la Generalitat 
de Catalunya. 

	Finalment, els serveis tècnics de l’Institut Agrícola, troben 
penjada al web d’un grup ecologista una còpia de la Carta 
d’Emplaçament i la dona a conèixer a les cooperatives agrà-
ries de Gavà i de Viladecans informant sobre les afectacions 
del projecte d’ampliació dels espais protegits del Delta del Llo-
bregat. S’acorda traslladar-ho als ajuntaments de la zona així 
com a l’associació empresarial del Baix Llobregat (AEBALL)
donada l’afectació als interessos econòmics de la 
comarca.

La proposta d'ampliació, ignora el 
contingut real de la Carta 
d'Emplaçament, destaquen les 
demandes de gestió i augura 
quantioses sancions del Tribunal de 
Justicia de la UE



UNIÓ D’ENTITATS PER TREBALLAR 
EN BENEFICI DEL TERRITORI 

	Es constitueix la Taula de Treball per al Desen-
volupament Econòmic i Agroalimentari del Baix 
Llobregat, arran d’una reunió entre els alcaldes de 
Viladecans, Gavà i Sant Boi, l’Institut Agrícola, les 
Cooperatives agràries de Viladecans i de Gavà, i la 
patronal del Baix Llobregat, AEBALL.

Actuacions de la Taula:

•	 Exigir a l'ACA millores a les infraestructures per 
evitar inundacions.

•	 Reclamació a la Generalitat i als ens compe-
tents de millores en la gestió de les actuals zo-
nes protegides.

•	 Oposició a la proposta d’ampliació de la ZEPA.
•	 Diàleg amb les administracions per a la millora 
dels	instruments	de	planificació	territorial.

•	 Impuls de projectes innovadors envers el Hub 
Agroalimentari. IMPULSORS DEL DIÀLEG AMB 

LA CONSELLERIA

	Vam ser impulsors amb el diàleg amb el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,  per 
iniciativa de l’Institut Agrícola.

	Hem demanat explicacions a la conselleria i les seves 
respostes no sempre han sigut certes del tot.

	El que va sortir a exposició pública no era el mateix 
que la consellera havia presentat anteriorment.

	L’Institut Agrícola escriu una carta a la Consellera 
Teresa Jordà, del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural on mostra la seva dis-
conformitat amb la gestió del procediment d’infracció 
que té engegat la Comissió Europea, i sol·licita ser 
tinguts per directament interessats i ser informats 
de tots els tràmits i actuacions que es duguin a terme 
dins dit procediment o dels que se’n derivin.

HEM TINGUT EL SUPORT DE 200 SIGNATURES

	Empresaris	agroalimentaris,	propietaris	de	finques,	arren-
dataris de camps i demés ciutadans, donen suport a les 
reclamacions de l’Institut Agrícola i signen escrits on 
també demanen que siguin tinguts en compte als efectes 
oportuns. Foment del Treball i AEBALL també envien 
cartes de suport a la sol·licitud de l’Institut Agrícola.



VAM ACONSEGUIR AJORNAR EL TERMINI PER 
PRESENTAR AL·LEGACIONS

	El 29 de juliol de 2022, es publica al DOGC l’anunci pel 
qual se sotmet a informació pública el Projecte d’Acord de 
Govern	pel	qual	s’aprova	la	modificació	de	la	ZEPA	Delta	
del	Llobregat	i	es	proposa	la	modificació	del	LIC	Delta	del	
Llobregat. La data límit per presentar al·legacions era el 30 
de setembre de 2022!

	L’Institut Agrícola organitza, conjuntament amb les Coopera-
tives agràries de Gavà i Viladecans una reunió per informar 
als empresaris agroalimentaris del Baix Llobregat sobre 
afectacions als camps i preparar al·legacions a la proposta 
d’ampliació de la ZEPA posada en informació publica pel 
Govern al juliol. Els afectats signen una autorització per a 
què L’Institut actuï en nom seu.

	Amb la implicació dels afectats s’aconsegueix ajornar el 
termini per presentar al·legacions	fins	el	31	d’octubre.

	L’Institut Agrícola presenta les seves al·legacions al projecte 
d’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat. Aquestes al-
legacions inclouen l’estudi elaborat per Josep lascurain, 
ecòleg del paisatge, llicenciat en biologia: "Informe técnic 
sobre el Projecte d’Acord de Govern pel que s’aprova la 
modificació	de	la	ZEPA	Delta	del	Llobregat	i	es	proposa	la	
modificació	del	LIC	Delta	del	Llobregat".

	L'Institut Agrícola també disposa del "Dictamen sobre la 
proposta d'ampliació de l'Espai de Xarxa Natura 2000 Del-
ta del Llobregat", elaborat pel prestigiòs ornitòleg, Jordi 
Sargatal.

	AEBALL i les Cooperatives Agrícoles de Gavà i Vilade-
cans presenten també al·legacions.

	L’Institut Agrícola redacta, tramita i gestiona la presentació 
de 170 al·legacions individuals per part d’afectats.

ToT Un ÈXiT!!

Dictamen sobre la Proposta
d’ampliació de l’Espai de Xarxa
Natura 2000 Delta del Llobregat

Jordi Sargatal Vicens

Mapa de la proposta d'ampliació de
la zona ZEPA del Delta del Llobregat

16 juny 2022

 

Informe técnico sobre 
el Proyecto de Acuerdo de Gobierno 
por el que se aprueba la modificación de la
ZEPA Delta del Llobregat y se propone la
modificación del LIC Delta del Llobregat



IMPULSORS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
DE LA COMARCA

	Foment del Treball i L’Institut Agrícola presenten, en roda de premsa 
(març 2022), un Pla per convertir Catalunya  en  el  Hub agroalimen-
tari del sud d’Europa. 

	Baldiri Ros, president de L’Institut Agrícola i vicepresident de Foment,  
explica un dels punts: "No ampliar la ZEPA del Delta del Llobregat 
per no arruïnar la indústria agroalimentària de proximitat en la co-
nurbació urbana de Barcelona, sent una de les seves principals fonts 
de sobirania alimentaria".

	El juny de 2022, es celebra a Foment del Treball una reunió amb Car-
los Ruiz, alcalde de Viladecans; Gemma Badia, alcaldessa de Gavà; 
acompañants dels regidors de medi ambient de Gavà i de Sant Boi, 
Rosa Mª Fernández i Cèsar Thovar, respectivament, per presentar el 
Hub agroalimentari del Baix Llobregat sorgint conjuntament dels 
tres ajuntaments.

SOM CONSTANTS I CONTUNDENTS
NO HEM DE BAIXAR LA GUÀRDIA!

L'Institut Agrícola ha mantingut reunions amb:

	 Diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

	El comissari de la Direcció General ENVI (Medi Ambient) de la Comissió 
Europea. 

	Europdiputats i representants de la UE.

	El Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

	Representants del Govern central.



recull de premsa

L'agroindustria, al rescate del Delta del Llobregat
Evitemos una barbaridad en el Baix Llobregat

LA VANGUARDIA, 

NOTICIERO EMPRESARIAL AEBALL

LA VANGUARDIA, MERCA2, CRÓNICA 

GLOBAL, LA RAZÓN, AGRONEWS, 

AGROINFORMACIÓN, EL FAR

Empresaris agroalimentaris rebutxen l'ampliació de la zona 
ZEPA del Baix Llobregat

El President de l'Institut Agrícola ha explicat al Món de RAC1 que 
no és necessari l'ampliació de la ZEPA per complir amb la UERAC1

Foment del Treball y el Institut Agrícola presentan un Plan para 
convertir a Catalunya en el Hub Agroalimentario del sur de Europa

LA VANGUARDIA, EL ECONOMISTA, EL 

PERIODICO, CRÓNICA GLOBAL, LA RAZÓN, 

AGROINFORMACIÓN, EL FAR, DIARI DE 

GIRONA, ALDIA, EL MÓN, EUROPAPRESS

El Institut Agrícola rechaza el ataque sl sector agroalimentario 
que supone ambpliar la ZEPA del Baix Llobregat

LA VANGUARDIA, EL ECONOMISTA, EL 

PERIODICO, CRÓNICA GLOBAL, LA RAZÓN, 

AGROINFORMACIÓN, EL FAR, EUROPAPRESS

CATALUNYAPRESS, EL LLOBREGAT,

La ZEPA és incompatible amb qualsevol activitat agrària míni-
mament tecnificada

EL FAR, EL LLOBREGAT, PRERIÒDIC DELTA, 

REVISTA FOMENT

El sector agroalimentari del Baix Llobregat acusa l'ACA d'innacció 
davant possibles inundacions dels seus camps als propers mesos

LA VANGUARDIA, EL PERIODICO, CRÓNICA 

GLOBAL, CCMA, MERCA2, EL FAR, EL 

LLOBREGAT, CATALUNYAPRESS, DELTA, 

REGIÓ7, LA REPÚBLICA, 

El Institut Agrícola advierte de que el plan de ampliación de la 
ZEPA del Baix Llobregat provocarà una multa milloraria de la Co-
missión Europea

LA VANGUARDIA, EL PERIODICO, CRÓNICA 

GLOBAL, CCMA, MERCA2, LA RAZÓN, 

AGROINFORMACIÓN, EL FAR, EL LLOBREGAT, 

EUROPAPRESS, CATALUNYAPRESS, 

METROPOLI, DELTA, TERRITORI RURAL

Los empresarios agrarios del Baix LLobregat, unidos para pre-
parar alegaciones a la ampliación de la ZEPA propuesta por el 
Govern a espaldas del sector

EL FAR, EL LLOBREGAT, PERIODIC DELTA

Resum de les principals notes de premsa i articles d'opinió 
generats sobre l'ampliació de la ZEPA.




