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DEPANA <info@depana.org>

Comunicat de la Generalitat de Catalunya 

comunicat.generalitat@gencat.cat <comunicat.generalitat@gencat.cat> 30 d’octubre de 2020 a les 10:29
Per a: info@depana.org

Benvolgut/uda, 

Us comuniquem que s'ha donat resposta a la vostra comunicació amb codi: B94HQXVD2-1. 

Data d'emissió: 30/10/2020 

Resposta: 

Senyora Gumà. 

En resposta a la vostra consulta tot seguit us facilitem la informació que ha elaborat el 
Servei de Planificació de l'Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural: 

"Sobre la vostra sol·licitud de 30 de setembre, relativa a l'espai natural protegit Delta del 
Llobregat, cursada mitjançant consulta a la bústia del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, us informem del següent:  

En els apartats 1 i 2 del punt primer del vostre escrit adjunt a la consulta demaneu la 
informació següent:  

1) L'estat actual de la tramitació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Delta del Llobregat. 

2) Si, en el document de treball del citat Pla Especial, la Generalitat de Catalunya 
contempla noves incorporacions als espais protegits del Delta del Llobregat -a la ZEPA núm. 
146 i a les RRNN del Delta del Llobregat-, i en concret la zona de la llera del Riu Llobregat 
que es va desviar l'any 2004.  

Respecte el punt 1 us informem que el Pla esmentat està en redacció, per bé que com a Pla de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat. 

Respecte el punt 2, us informem que, efectivament, s'estan estudiant possibles ampliacions de 
la ZEPA núm. 146 i de les reserves natural parcials del Delta del Llobregat i que, entre 
elles, es contempla la incorporació de la zona de la llera del Riu Llobregat que es va 
desviar l'any 2004, d'acord amb l'establert a la DIA de 2 de setembre de 1998. 

Així mateix, us informem que el projecte d'Acord de Govern relatiu a l'ampliació de la xarxa 
natura 2000 al Delta del Llobregat, igual que el Pla de protecció, seran objecte d'informació 
pública i audiència als ens locals, i a les organitzacions i associacions agràries i de 
propietaris forestals més representatives, d'acord amb la legislació aplicable. També es 
comunicarà l'inici d'aquesta informació pública a les entitats ambientals interessades, 
d'acord també amb la legislació aplicable. Durant aquest procés la vostra entitat, que 
considerem entre les interessades, podrà examinar la documentació de la proposta i es podran 
presentar al·legacions.  

Pel que fa al projecte de decret adreçat a l'ampliació dels àmbits considerats com a reserva 
natural parcial al Delta del Llobregat, aquest serà objecte també dels corresponents períodes 
d'informació pública i audiència previst a la legislació aplicable". 

Atentament, 

Servei d'Informació Ambiental  
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Generalitat de Catalunya  

http://www.gencat.cat/
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Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és del tot necessari. El medi ambient és 
cosa de tothom!  
La informació continguda en aquest missatge és confidencial. Si no sou un dels destinataris 
definits o algú responsable de fer-los-el arribar, aleshores heu rebut aquest missatge per 
error i no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo o distribuir-lo. Us demanem que esborreu 
el missatge i els documents annexos, comuniqueu immediatament la incidència al remitent i us 
absteniu d'utilitzar les dades personals que hi consten. 

Per a més informació: Cliqueu aquí.

[Text citat amagat]
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