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Visió

 Un espai deltaic que manté els seus espais oberts i que fomenta les

seves funcions ambientals i de proveïment d'aliments de proximitat.

Amb uns espais naturals conservats, amb una bona qualitat de l’aigua i

connectats amb uns espais agraris tecnificats i competitius, que

garanteixen condicions dignes de vida als agricultors.
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Un territori – 4 eixos de treball

 Contenció urbanística: Limitar el creixement urbanístic per garantir la

pervivència de l’activitat agrària del Delta i la conservació dels espais

naturals i el paisatge existent a llarg termini consolidant els espais

oberts naturalitzats i agraris.

 Millora dels espais agraris: Impulsar una tecnificació agrària

sostenible, que ajudi a millorar la competitivitats de les explotacions

presents a l’espai deltaic millorant les condicions laborals dels

agricultors, l’estalvi hídric, la descarbonització de l’agricultura i

fomentant una agricultura professional, de qualitat i de proximitat.
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Un territori – 4 eixos de treball

 Millora del regim hídric: Conscients de les males condicions de les

aigües del Delta es promouran sistemes de millora de l'estat ecològic

de les masses d'aigua fi de garantir un sistema sa i saludable, que

permeti un retorn en concepte de serveis ambientals, compatible amb

la gestió de la inundabilitat i el drenatge de l'espai.

 Foment dels espais naturals protegits: En línia amb les necessitats

detectades per la UE s’han detectat tècnicament els espais necessaris

per a una ampliació de la zona ZEPA i es vol iniciar la implementació

d’un Pla de Protecció del Medi Natural i el Paisatge que garanteixi la

seva conservació i qualitat mitjançant un model productiu agroecològic

que impulsi la conservació dels valors ambientals de l'espai natural.
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Un model de treball

 Model de governança compartit: entenent les necessitats del territori

i la voluntat de plantejar una solució que sigui sostenible a llarg termini

per aquest espai, treballarem des de la col·laboració amb els actors

locals i els ens gestors des d'una visió transversal que permeti enfocar

uns solució consensuada per a la preservació d'aquest espai agrari i

natural a llarg termini
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Desenvolupament urbanístic

 Un ZEPA amb Pla de Protecció :

Amb un Pla de protecció que reconegui els valors ambientals, la

necessitat de la seva conservació i que entengui els agricultors com els

elements necessaris per a la gestió en favor de la conservació d'aquesta

biodiversitat.

 Un nou Pla de gestió de l’Espai Agrari:

Escau l'actualització del Pla de gestió actual, de manera que enfoqui el

futur dels espais agraris al Delta i que posi en valor el seu potencial

agronòmic i la seva funció de proveïdors de proximitat d'aliments de més

de 5 milions d'habitants del seu entorn.



8

Millora dels espais agraris

 Un model que entén la agricultura com a model de conservació i

gestió del territori.

 Condicions favorables al Pla de Protecció en zona ZEPA.

Establiment d’un Pla de Gestió de la zona ZEPA per regular les condicions

per a les activitats que s’hi desenvolupen, amb l’objectiu d’establir unes

condicions favorables a l’activitat agrària i a la protecció de la biodiversitat

de l’espai.

 Actualització del Pla Especial.

L’actualització del Pla Especial té l’objectiu d’establir les normes que hauran

de seguir les activitats que es desenvolupin dins l’espai. No es tracta de

prohibir res, es tracta d’adaptar-les a les condicions de l’espai que les

envolta amb l’objectiu de fer-les compatibles

 Programes de foment de l’agricultura d'alt valor natural.

Es valoritzaran els espais protegits com a preferents per a les polítiques de

foment d'una agricultura que conservi la natura, els espais amb figures de

protecció tot facilitant que aquesta figura de protecció sigui un valor afegit per

l'espai afectat.
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Millora dels espais agraris

 Infraestructures de regadiu

Estudi de la modernització del regadiu de l'àrea agrícola de

Viladecans (E1-VR-17256)

• Import redacció : 33.876,76 €

• Import actuació : 3.102,094,91 €

• 2019. Lliurat

Estudi d'impacte ambiental de la modernització de la CR del Dreta del

Llobregat (IA-VR-21228)

• Import redacció : 64.911,42 €

• 2021-2022. En redacció

Projecte constructiu de modernització de la CR de la dreta del

Llobregat (VR-21228)

• Import redacció : 393.589,01 €

• Import actuació : 27.726.244,80 €

• 2019. En redacció
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Millora del règim hídric

 Inversions de sanejament

 Inversions de regeneració d’espais eutrofitzats.

Mesura Pressupost

Emissari/sobreeixidor submarí de l'EDAR de Gavà-Viladecans 3,46 M€ *

Desdoblament col·lector interceptor en alta del sistema de sanejament de Gavà-

Viladecans
6,5 M€

Remodelació operativa EDAR de Gavà-Viladecans 2,24 M€

Actuacions de millora de la quantitat i la qualitat de 

l'aigua
En marxa 170.000 €

Gestió dels fluxos d'aigua d'entrada i sortida en 

zones humides i estanys
En marxa 100.000 €

Subvencions en zones humides amb acords de 

custòdia per a la millora de l'estat ecològic d'acord 

amb la DMA

En marxa 150.000 €

Seguiment de la qualitat biològica i fisicoquímica de 

les llacunes del Delta del Llobregat
En marxa 65.687 €

Millora de la qualitat de l'aigua d'entrada al Remolar 

o la Ricarda mitjançant l'extracció d'aigua freàtica o 

la creació de filtres verds

En marxa 110.000 €
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Foment dels Espais Naturals Protegits

 Ampliació de la zona ZEPA

Amb voluntat de compliment de la carta d'emplaçament de la CE però 

també amb voluntat de reconèixer la necessitat de preservació de 

biodiversitat de l'espai segons criteris tècnics, s'ha fet la proposta 

d'ampliació que iniciarà el procés de tramitació per a enfrontar un procés 

de participació pública durant les properes setmanes.

 Millores en la gestió de l’ENP

Mitjançant un model més integral de gestió de l'espai Natural Protegit on 

s'integri la figura del gestor del territori, la millora del sistema hídric i la 

preservació de l'espai natural, esperem millorar l'estat de conservació dels 

hàbitats i espècies de l'Espai Natural Protegit.
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Amb inversions associades

ACTUACIÓ (mils€) 2022 2023 2024 2025 TOT

Actuacions Recuperació ZZHH Delta 

Llobregat

1,18 M 1,18 M

Ajuts ENP 0,1 M 0,1 M

Gestió ENP Consorci 0,25 M 0,25 M 0,25 M 0,25 M 1,00 M

TOTAL

 Millora global dels ENP

2,28 M€
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Una realitat en els propers 3 anys

ACTUACIÓ (M€) 2023 2024 2025 TOT

Millora de la qualitat de l'aigua d'entrada al 

Remolar o la Ricarda mitjançant l'extracció 

d'aigua freàtica o la creació de filtres verds

10.000 € 50.000 € 250.000 € 1,1 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de l' estany Remolar i àmbit 

adjacent

50.000 € 100.000 € 200.000 € 0,35 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de l' estany de la Murtra  i àmbit 

adjacent

50.000 € 150.000 € 200.000 € 0,5 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de Cal Tet i Ca l’Arana
30.000 € 70.000 € 150.000 € 0,5 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de la Ricarda
0,25 M €

2,7 M€

 Millora de les zones humides i cursos fluvials
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Una realitat en els propers 3 anys

ACTUACIÓ (M€) 2023 2024 2025 TOT

Estació de bombament d’aigües pluvials de 

l’Interceptor Nord, Sistema 12. TM Castelldefels
1 M  € 4,09 M € 5,09 M €

Sistema d’automatització i sensorització de 

les comportes i bombaments sistema de 

drenatges de la zona agrícola del Delta del 

Llobregat - Sistema 13 (Murtra – Canyars)

50.000 € 100.000 € 100.000 € 0,25 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de l' estany de la Murtra  i àmbit 

adjacent

50.000 € 150.000 € 200.000 € 0,5 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de Cal Tet i Ca l’Arana
30.000 € 70.000 € 150.000 € 0,5 M €

Actuacions per la millora del funcionament 

hidrològic de la Ricarda
50.000 € 1M € 1M € 2,5 M €

Millora i conservació de les lleres públiques del 

Delta del Llobregat
100.000 € 100.000 € 100.000 € 0,5 M €

 Prevenció d'inundacions i millora de la xarxa de drenatge

9,34 M€
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Una realitat en els propers 3 anys

 Inversions en sistemes de regadiu

34,86 M€

ACTUACIÓ (M€) 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Estudi de la modernització del regadiu de 

l'àrea agrícola de Viladecans (E1-VR-17256)
0,50 1,00 1,00 1,00

3,50

Projecte constructiu de modernització de 

la CR de la dreta del Llobregat (VR-21228)
0,20 1,60 7,00 8,00 11,50 28,30

Estudi d'impacte ambiental de la 

modernització de la CR del Dreta del 

Llobregat (IA-VR-21228)

0,06 1,50 1,50 3,06

Nota: el pressupost dels anys 2022 i 2023 es destina a la redacció 

dels projectes
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Mapa global ZEPA
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Mapa global Infraestructures hidràuliques



18

Zoom Desembocadura Delta

La Ricarda

• Inversions en la millora de la qualitat de 

l'aigua.

• Inversions en la millora de la qualitat de 

l'ecosistema.

Cal Tet
• Millora del funcionament hidrològic.

• Foment agricultura per la biodiversitat.
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Zoom Riu Amunt

Molins de Rei

• Consideració accés autopista.
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Zoom Sant Boi de Llobregat Sant Joan Despí, 

Viladecans

Plana agrícola

• Tecnificació dels regadius.

• Polítiques de foment d'una agricultura 

d'alt valor natural
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Litoral de Viladecans Gavà i Castelldefels
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Zona Viladecans Gavà Castelldefels Litoral

Remolar i Filipines

• Millora estat masses d'aigua.

• Millora de la qualitat de l'aigua.

Murtra
• Millora estat ecològic de les masses d'aigua.
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Una aposta pel Llobregat

49,2 M€ en inversions d'aquí a 2025

Per assolir:

• Un sistema hídric de qualitat

• Un espai natural i amb biodiversitat

• Un sistema agrari tecnificat i sostenible a llarg termini




