
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LES APORTACIONS 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALS CONSORCIS DELS ESPAIS 
NATURALS DEL BAIX LLOBREGAT

La Generalitat, d’acord amb l’article 144.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en matèria 
d'espais naturals té la competència exclusiva que inclou, en tot cas, la regulació i la declaració 
de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats 
protegits situats a Catalunya.

A la vegada, en la gestió dels espais naturals protegits i altres espais forestals hi incideixen altres 
competències que corresponen a la Generalitat, com ara la planificació territorial i urbanística, la 
protecció de la legalitat urbanística, la planificació i gestió forestal, de la flora i la fauna, l’aigua, 
els residus, la prevenció i gestió dels incendis i totes les contaminacions o la vigilància i control 
del medi ambient amb els Agents Rurals, entre altres.

En el marc de les esmentades competències la Generalitat ha aprovat definitivament tots els 
instruments de planejament territorial i urbanístic o sectorial dels espais naturals amb un règim 
de protecció, com ara el Parc Natural de Serra de Collserola, les Reserves Naturals Parcials de la 
Rierada-Can Balasc, la Font Groga, la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar-Filipines, així com la 
Serralada de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural del Garraf. A excepció 
dels espais del Delta del Llobregat que encara no ha estat aprovat, la resta de plans especials de 
protecció han estat redactats íntegrament des de l’Administració local.

Així mateix, i pel que fa la gestió dels espais naturals, des del món local s’ha vingut invertint en 
la conservació i gestió d’aquests espais mitjançant la figura de Consorcis, els quals s’han adscrit 
a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i que la Generalitat 
participa en els Consorcis del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc Agrari del Baix 
Llobregat i els espais naturals del Delta del Llobregat, en molts casos els ens locals han assumit 
les mancances pressupostàries de la Generalitat fent les aportacions econòmiques necessàries per 
a garantir el funcionament ordinari dels Consorcis, el que suposa a la pràctica fer-se càrrec de la 
gestió d’acord amb els plans especials aprovats, tot i tractar-se de competències exclusives de la 
Generalitat.

Les aportacions de la Generalitat als Consorcis dels espais naturals protegits metropolitans són 
les següents:

Consorci del Parc de Collserola, 0,2 M € € sobre un pressupost de 6,3 M. La resta del 
pressupost és assumit pel món local 
Malgrat hi ha un Conveni en data 16/03/2010,  signat per l’AMB, la DIBA i el DMAH 
de la Generalitat de Catalunya on es partia d’una aportació  per part de la Generalitat de 
717.760,- euros i on s’expressava que el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
proposaria al Govern que el termini i les condicions de l’equiparació de les aportacions 
de la Generalitat de Catalunya en relació a les dues entitats fundadores (Diputació i 
AMB) siguin determinades pel mateix Acord del Govern.
Parc Agrari del Baix Llobregat 0,012 M €€ sobre un pressupost de 1,3 M €. La resta del 
pressupost és assumit pel món local
Consorci dels espais naturals del Delta  0,18 M € sobre 0,43 M €. La resta del 
pressupost és assumit bàsicament pel món local. Hi ha una aportació de 0,03 M € del 
sector privat.

A més dels consorcis les administracions locals de l’àmbit metropolità també dediquen esforços 
considerables a la Serralada de Marina, el massís del Garraf, els parcs fluvials del Llobregat i el 
Besòs i molts altres espais d’interès local.



Atès que el món local ha assumit amb escreix i responsabilitat les tasques orientades a la 
planificació i gestió dels espais naturals metropolitans, dins i fora de l’àmbit dels consorcis, i que 
en canvi la Generalitat no ha complert amb els compromisos de manteniment econòmic-financer 
dels esmentats Consorcis ni tampoc amb el nivell d’inversió que els espais naturals metropolitans 
requereixen, es proposa al ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural 
de la Generalitat de Catalunya a complir els compromisos derivats de les seves competències 
exclusives sobre els espais naturals metropolitans i, en particular, els referents als compromisos 
econòmics  adquirits als Consorcis on participa, establint un període de tres anys, per assimilar 
l’aportació de la Generalitat a la mateixa quantitat que aporta el món local.

Segon. Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural 
de la Generalitat de Catalunya, una dotació de vint milions d’euros en cinc anys, per destinar 
aquests recursos a realitzar inversions en aquests espais naturals.

Tercer. Traslladar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, Conselleria de 
Territori, Conselleria d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i Consorcis afectats.


