
 

 
 
 

 
 

SENYORA  
 

 
 

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), inscrita al Registre 
d’Associacions de Barcelona, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 97, 
baixos, 08024 de Barcelona i representada pel seu Vicepresident segon en 
Francesc Espinal Trias, EXPOSA: 

 

Que en data 10 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC edicte pel qual es 
donava publicitat al Projecte de decret pel qual es rectifica la delimitació de 
diversos espais del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 
328/1992, de 14 de desembre, i de l'Acord de Govern pel qual es rectifica la 
delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000 inclosos en l'Acord 
GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància 
comunitària (LIC). 

 
Que atesa la finalitat de conservació de la natura d’aquesta associació, va 
comparèixer a l’expedient administratiu com a interessada en data 10 de gener 
de 2015. D’acord amb allò que estableix l’article 35 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i Procediment 
Administratiu Comú, es creu oportú formular les següents 
 

AL·LEGACIONS 
 
1. Les modificacions que tenen a veure amb la Xarxa Natura 2000 haurien de 

posar-se en coneixement de la Comissió europea. No poden entendre’s com 
a meres correccions sense que n’estigui al corrent la Comissió. 

2.  No s’acaba d’entendre per què es proposen aquests ajustos 8 anys després 
de l’aprovació de la proposta, especialment els inclosos en l’epígraf 7 
d’aquestes al·legacions. Qualsevol disconformitat entre planejament 
urbanístic i el PEIN com a Pla Territorial Sectorial o la Xarxa Natura 2000 (tot 
el que està a la Xarxa esdevé PEIN ex lege) es resoldria per via de la 
jerarquia normativa. En tots aquests casos manca informació de la causa real 
de la reducció de límits protegits. 

3. Sobre els 30 ajustos dels límits d’espais naturals inclosos a la Xarxa (Annex 
1 projecte de decret pel qual es rectifica la delimitació de diversos espais de 
la xarxa Natura 2000 inclosos en l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, 
pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), val a dir que hi 
ha 7 que resulten raonables. En aquests casos, es retallen aspectes puntuals 
on hi ha alguna mena d’errada més o menys ben explicada a la memòria i es 
compensa la pèrdua amb una superfície d’igual o superior extensió. Cal 
suposar que des del punt de vista qualitatiu l’operació també resulta a priori 
satisfactòria. Aquest és el cas de les propostes de retall i ampliació dels 



 

 
 
 

Cingles del Bertí (St. Quirze de Safaja), La Garriga,  Monistrol 1, Campmany, 
Pont de Molins i Pals. El cas d’El Prat de Llobregat (Can Camins) és 
òbviament una bona notícia i sàvia decisió (hàbitats prioritaris, grau alt 
d’amenaça, vàlua objectiva de l’indret...) que serà ampliada més endavant. 
Tanmateix resulta obvi que és un espai que s’inclou per imperatiu d’una 
sentència del Tribunal Suprem. Una llàstima la manca quasi total de 
convenciment de la Generalitat a l’hora d’haver preservat abans aquest indret 
al llarg de més de 25 anys.  

4. En qualsevol cas, aquest esquema de l’epígraf 3 ens sembla que hauria 
hagut de presidir totes les següents retallades: corregir les mancances que hi 
poguessin haver, però ampliant en tots els casos en compensació. 
Compensar tant en quantitat com en qualitat hauria estat recomanable en 
tots els diferents casos. 

5. No sembla que hagués estat difícil triar una compensació més quantiosa en 
els següents casos que estan bé: Vallirana i Figaró- Montmany. Ben justificat, 
però que hauria estat necessari de substituir les hectàrees perdudes amb 
una superfície equivalent. 

6. El mateix es podria dir dels següents supòsits on hi ha alguna tímida 
recuperació de les Ha reduïdes, que caldria ampliar: Rupit- Pruit, Castellar 
del Vallès (Arenes), Sant Cebrià de Vallalta; Badalona, Monistrol 1, 
Canyelles, Girona i Vall- Llobrega.  

7. En els casos de Mont- Ras, Sant Iscle de Vallalta, Vacarisses, Abrera, 
Calonge 1, 2 i 3 (Río de Oro), Collbató, Monistrol 2 (Can Gomis), 
Matadepera, Rellinars, Sitges- Rat Penat, Piera (Can Bou) i Vallbona d’Anoia 
no es proposa cap mena de recuperació de perímetre, ni tan sols testimonial. 
Caldria esmenar i millorar-los sense excepció. Els sis darrers són 
especialment desafortunats, atès que són espais propers (sinó colindants) al 
Parc Natural de Montserrat, als Plans especials de St. Llorenç del munt i del 
Massís del Garraf (Sitges) i a l’espai natural més remarcable de la comarca 
de l’Anoia (Vallbona i les Gorges del riu Anoia) respectivament.  

8. No s’entén com no s’aprofita l’avinentesa d’aquesta modificació per ampliar 
espais naturals de forma absolutament injustificada segueixen fora de la 
Xarxa Natura 2000. Si aquest tràmit és bo per fer “ajustos” en negatiu, podria 
aprofitar-se l’avinentesa per fer “ajustos” en positiu. Aquest seria el cas de la 
nova llera del riu Llobregat, la Illa del Molí de Ca l’Arana, la platja de Ca 
l'Arana i el litoral proper. Aquesta zona constitueix la colònia de cria de 
gavina corsa (Larus audouinii) més nombrosa fora del Delta de l’Ebre i una 
de les zones més important del litoral per a la espècie. 
Tot això queda reflectit a la proposta en tramitació del Pla Especial d'Espais 
Naturals del Delta: 
L’òrgan competent ha de declarar com a Zona d’Especial Protecció per a les 
Aus (ZEPA) la zona compresa entre el Pont de Mercabarna al mar, és a dir el 
sector Ia del plànol d’ordenació O-1, i declarar inclosos en la Reserva Natural 
Parcial tots els terrenys ZEPA de la plana d’inundació i el nou llit del riu 
creats com a desviament del riu a fi de donar compliment al requeriment de 
la condició 3.1 de la “Declaració d’Impacte Ambiental del projecte 
d’endegament del riu Llobregat des del Pont de Mercabarna al mar” 

9. També es podria incloure per fi l’espai natural de Gallecs (Vallès Oriental), 
que compta amb Pla especial, cos de gestió i pressupost, a banda d’encarnar 



 

 
 
 

uns ambients agrícoles altament amenaçats a l’àrea metropolitana. 
 

 
Per tot el que s’ha exposat, es SOL·LICITA, 
 
Que s’admeti aquest escrit , es tinguin per formulades les anteriors 

al·legacions i, tot estimant-les íntegrament, es reformi el projecte de decret pel 
qual es rectifica la delimitació de diversos espais del Pla d'espais d'interès 
natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i de l'Acord de 
Govern pel qual es rectifica la delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 
2000 inclosos en l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen 
zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs 
d'importància comunitària (LIC) en els entit expressat al llarg d’aquest escrit. 

 
Barcelona, 19 de gener de 2015 

 
 
 
 
 

 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS 

 
 


