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P R E S E N TA C I Ó

Quan es començava a perfilar el que havia de ser el Parc Agrari del Baix Llobregat, aquest es plantejà d’entrada com
un instrument per mantenir l’espai agrari, tot desenvolupant l’activitat econòmica que li és pròpia i millorant la qua-
litat ambiental. D’aquesta manera l’espai agrari actuaria com a element equilibrador des dels punts de vista ambien-
tal, econòmic i territorial.

També es considerà que el model de Parc Agrari havia de ser el resultat de les propostes i les aportacions dels agents
socials i econòmics i de les administracions públiques que intervenen en el territori agrari del delta i la vall baixa del
Llobregat. Les experiències endegades en altres llocs constituïen una referència, però era clar que calia fer el pro-
jecte a la mida de la nostra realitat agrària periurbana.

El Pla Gestió i Desenvolupament és un document que pot respondre a la pregunta de quines coses ha de fer el Parc
Agrari. Per aquest motiu és una contribució important per configurar el model de Parc. Es va començar a redactar en
el marc del programa LIFE, que estudiava com havia de ser i quina era la viabilitat d’un Parc Agrari al Baix Llobregat.

Amb la seva redacció provisional, el Pla de Gestió i Desenvolupament va servir de referència per a l’actuació del
Consorci del Parc Agrari i, cosa molt important, es va posar a prova. El redactat provisional va ser objecte d’una
àmplia consulta amb el sector agrari, administracions i entitats socials i científiques. El resultat de l’experiència de
l’aplicació i el resultat de la consulta, van permetre la redacció i aprovació definitiva de l’any 2002 del Pla de Gestió
i Desenvolupament que és a les vostres mans.

Mentre això es produïa, es va redactar i endegar el procés d’aprovació del Pla Especial del Parc Agrari. El Pla Especial
és una altra eina per concretar, en aquest cas urbanísticament, el model de Parc.

El Pla de Gestió i Desenvolupament assenyala els àmbits d’actuació, i ho fa  des de la realitat del moment de la seva
aprovació. Amb el temps, les transformacions en el territori i de l’activitat agrària del Parc, així com la formulació
de noves propostes, motivaran una actualització del Pla. Però, ara per ara, aquest marca la pauta de les actuacions
per al desenvolupament de l’activitat agrària, la millora de les condicions ambientals i la potenciació dels valors d’a-
quest territori. Una tasca necessària per revalorar l’espai agrari del Parc en el conjunt del territori i en la percepció
que en té la nostra societat.

Rosa Boladeras i Serraviñals
Presidenta  del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
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1 . I N T R O D U C C I Ó

Des de fa anys, el territori agrari del delta i de la vall baixa del Llobregat ha patit un procés de deteriorament, el
qual es manifesta amb intensitats diferents segons l’indret. Aquest procés, ocasionat per la intrusió dins de l’espai
agrari d’activitats alienes, d’infraestructures viàries que el trossegen, d’abocaments, d’instal·lacions d’imatge precà-
ria, per la contaminació de les aigües superficials i aqüífers, etc., afecta les funcions que realitza l’espai agrari en el
conjunt del territori, i es manifesta de forma evident en la pèrdua de qualitat ambiental i en l’abandonament de
l’activitat agrícola professional.

L’agricultura del delta i la vall baixa és una agricultura periurbana, és a dir, aquella que està condicionada per un
entorn urbà que exerceix sobre ella uns impactes negatius que incideixen en la seva viabilitat econòmica, però que
alhora l’hi ofereix certes oportunitats. Aquests mateixos impactes periurbans actuen com a principals impulsors de
la degradació ambiental del territori.

Tot i això, el Baix Llobregat és de les comarques amb una de les agricultures més productives de Catalunya malgrat
que l’impuls productiu hortofructícola d’altres indrets de l’Estat espanyol, la competència de països tercers i la inter-
nacionalització del mercat, tenen una incidència important sobre la rendibilitat de les empreses agràries de la
comarca, les quals tenen, com s’ha dit, notables limitacions. Aquest marc competitiu exigeix una modernització de
les explotacions i l’obertura de nous canals de comercialització que facin possible aportar al mercat productes de
qualitat, responent així a les seves noves exigències. Alhora s’ha de poder aprofitar al màxim la renda de situació
que li ofereix el fet d’estar situat en un entorn densament poblat com és l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’execució de les infraestructures previstes en el Pla del Delta està generant nous impactes sobre l’espai agrari, amb
unes repercussions directes sobre les mateixes empreses agràries i d’altres d’indirectes que van més enllà de la sim-
ple ocupació de sòl agrari, exercint un efecte difús sobre el conjunt del territori i les explotacions agrícoles, amb la
qual cosa es fa necessari minimitzar aquests impactes.

Els efectes afegits a la situació actual que aquestes actuacions poden tenir en l’activitat agrària a curt i mitjà termi-
ni obliguen a plantejar un model de futur per a l’espai agrari, que ha de ser també un nou model de futur del terri-
tori i dels municipis del delta i de la vall baixa.

L’espai agrari realitza funcions positives de tipus mediambiental (pulmó verd, equilibri territorial, generador de pai-
satge, etc.), econòmic (està ocupat per explotacions agrícoles que desenvolupen una activitat econòmica) i social
(com a lloc d’ocupació de molts pagesos, i d’espai cultural i d’esbarjo dels ciutadans pel que fa a les zones natura-
litzades).

La preservació de l’espai agrari no es pot fer sense una agricultura econòmicament viable, i aquesta no és possible
sense pagesos que realitzin la seva activitat, sigui a temps complet o a temps parcial, amb unes condicions d’esta-
bilitat, amb perspectives de futur, i que obtinguin unes rendes adequades.

1.1  Antecedents

La idea i les primeres reflexions sistemàtiques sobre la creació d’un parc agrari a la plana del Llobregat venen de
lluny. Així, el 1994, el Patronat de Promoció Agrícola del Consell Comarcal del Baix Llobregat va elaborar el docu-
ment “El futur de l’agricultura del delta i de la vall baixa del Llobregat en el marc del Pla infraestructures i medi
ambient. Proposta de Parc Agrícola del Llobregat”, en el qual es feia una reflexió sobre la necessitat de trobar un
nou instrument que permetés resoldre els problemes de l’espai agrícola que el marc actual havia demostrat que no
podia solucionar.

Des de fa anys, la Unió de Pagesos del Baix Llobregat, com a organització professional agrària, ha situat la pro-
blemàtica periurbana en el centre de la seva actuació sindical, reivindicant una solució dels problemes existents, els
quals, en cas de mantenir-se, hipotequen el futur de l’agricultura.
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El Pla estratègic del Baix Llobregat, en la seva segona fase d’elaboració a l’any 1995, plantejava també en els seus
objectius el de “Garantir l’estabilitat de les zones agrícoles i les seves condicions de viabilitat“, i manifestava que
“els parcs agrícoles es presenten com un marc per al desenvolupament d’aquesta política, tot destacant la rellevàn-
cia que es dóna al projecte de Parc Agrari del Llobregat”.

El Parc Agrari és una figura i un model de gestió del territori innovador i està orientada a donar resposta a la pro-
blemàtica de cada cas concret, sense que hi hagi un model preestablert. A Europa hi ha diversos models de gestió
de l’espai agrari periurbà (Milà, Aubagne, Grenoble, etc.) que tenen unes característiques adaptades als objectius
de cada lloc.

El concepte de “parc” s’està utilitzant cada vegada més per identificar un espai de qualitat amb una gestió especí-
fica. Així, hom pot trobar zones industrials anomenades parc tecnològic, parc d’activitats econòmiques o parc d’ac-
tivitats empresarials. També hi ha grans superfícies comercials anomenades parc comercial, entre altres exemples,
ben allunyats tots ells de la imatge de jardí públic que inicialment podria suggerir la paraula “parc”.

Per altra banda, a mitjan dels noranta, davant les polítiques mediambiental i de planejament dutes a terme per la
resta d’administracions i del tipus de desenvolupament territorial metropolità que s’estava produint en aquell
moment i a partir de les experiències de l’acció concreta de planificació i gestió d’espais naturals que aquesta ins-
titució portava a terme des de feia més de 20 anys, la Diputació de Barcelona formulava una nova proposta per a
la gestió del sistema dels espais lliures de la regió metropolitana de Barcelona: el projecte de l’Anella Verda, on
l’espai agrari del delta i la vall baixa del Llobregat hi havia d’exercir un paper fonamental de baula.

Alhora, la Diputació de Barcelona iniciava una nova estratègia de gestió dels espais protegits, promovent una figu-
ra innovadora de gestió: el Consorci, que feia patent el protagonisme del món local i de les entitats socioeconò-
miques en la protecció i gestió d’aquests espais. 

La configuració final del projecte de l’Anella Verda ha implicat la protecció d’un continu de més de 15.000 hectà-
rees al voltant de l’àrea metropolitana, amb els parcs naturals –o altres espais anàlegs- com a nuclis o nodes de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, complementats i enllaçats per espais de connexió i transició que
donen sentit al conjunt del sistema.

Amb tots aquest antecedents, a començament de 1996, la Diputació de Barcelona va encarregar a la Unió de
Pagesos la redacció d’un estudi sobre la “Implementació d’un Parc Agrari a la comarca del Baix Llobregat”, per esta-
blir el marc conceptual que definís l’abast i les característiques generals d’un parc agrari per a la vall baixa i delta
del Llobregat. D’aquesta forma, es podia disposar de referències concretes sobre el territori agrari, la seva pro-
blemàtica i la possibilitat d’endegar actuacions.

1.2  El programa LIFE de la UE

A la primavera del 1996, coincidint amb l’obertura del termini per a la presentació de propostes per al Programa
LIFE de la Unió Europea –que tenia com a objectiu prioritari la redacció de projectes que comportessin la millora de
les condicions ambientals de territoris costaners-, es produeix, doncs, la convergència de voluntats de la Diputació
de Barcelona, del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos de cercar una nova fórmula per a la pro-
moció de l’espai agrari del delta i vall baixa del Llobregat.

Per aquesta raó, aquestes entitats van presentar una proposta al programa LIFE amb el títol “Elaboració de pro-
postes tècniques i normatives i realització d’actuacions pilot per a la conservació, millora i promoció econòmica de
la zona agrícola periurbana de la regió metropolitana de Barcelona. Projecte de Parc Agrari del Baix Llobregat”.

1 . I N T R O D U C C I Ó
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1 . I N T R O D U C C I Ó

El mes de desembre de 1996, la Unió Europea va comunicar oficialment l’acceptació del projecte amb un termini
d’execució de dos anys, des del setembre de 1996 fins al setembre de 1998, i que consistia bàsicament en la redac-
ció del projecte del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’execució d’actuacions pilot en alguns indrets del territori que
havien de tenir caràcter demostratiu, ja que havien d’actuar com a exemple per a altres zones de la Unió Europea
amb problemàtiques similars.

A més de dur endavant el programa LIFE, es va creure oportú endegar un ampli procés que consolidés i desenvo-
lupés l’espai agrari de la vall baixa i delta del Llobregat, tractant de forma especial el que el Pla General Metropolità
de Barcelona, aprovat l’any 1976, contemplava amb la qualificació urbanística de “sòl rústic de valor agrícola pro-
tegit” (zona 24).

En aquest sentit, l’any 97 s’encarregaven onze treballs d’àmbit sectorial a diversos professionals i especialistes, a
més d’un estudi sobre la “Viabilitat legal de la proposta de creació del Parc Agrari del Baix Llobregat” a la Càtedra
de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i la redacció del pla especial al Departament d’Urbanisme i
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.

1.3  Procés de consolidació del Parc Agrari

Tant en els estudis previs de posada en marxa del parc com en els sectorials es posava especial èmfasi a ressaltar
que el Parc Agrari del Baix Llobregat s’havia de caracteritzar per la gestió, orientada a aconseguir unes explo-
tacions viables en el marc d’una agricultura sostenible integrada en el territori i en l’entorn natural, i per
atorgar un ús social ordenat als espais agraris i naturals.

Després de tot aquest procés, finalment, el juny del 1998 es constitueix el Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, integrat inicialment per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de
Pagesos, al qual s’incorporen posteriorment els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí,
Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i el Papiol.

Durant aquest mateix any es redacta igualment el Pla de Gestió i Desenvolupament, document resultat d’amplis
debats entre els socis promotors del Parc Agrari del Baix Llobregat (Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del
Baix Llobregat i la Unió de Pagesos) i del qual se’n va fer una edició amb la proposta provisional de document àmplia-
ment divulgada mitjançant una tramesa a tots els sectors implicats en el parc agrari: pagesos, tècnics i polítics.

Aquesta proposta provisional fou avaluada per l’empresa EURUP, S.L. durant els mesos de gener a març de 1999,
amb professionals del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociològiques de Catalunya, a partir
d’un model d’enquestes a professionals agraris i titulars d’explotacions agràries del Parc Agrari.

El Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat reunit el dia 5 de juny de 2002 aprova definitiva-
ment aquest pla, introduint-hi tan sols petites modificacions fruit de l’experiència adquirida durant aquests anys de
gestió efectiva i de les aportacions fetes pels diferents col·lectius consultats.

La Diputació de Barcelona reunida en sessió plenària, i a proposta del Ple del Consorci del Parc Agrari, el 4 de març
de 1999 va aprovar l’Avanç de Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat i posteriorment va iniciar la redacció
de la documentació escrita i gràfica necessària per a la tramitació de l’aprovació inicial del Pla Especial, tenint com
a referència els estudis sectorials, la documentació de l’Avanç de Pla Especial i el Pla de Gestió i Desenvolupament.

El Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, reunit en data de 15 de juliol de 2002 donava con-
formitat al document del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat i proposava al Consell



4

Comarcal del Baix Llobregat, en qualitat d’Administració competent, l’inici dels tràmits per a la seva aprovació. El
Ple del Consell Comarcal acordava l’aprovació inicial del Pla Especial el mateix dia 15 de juliol.

Posteriorment, passat el periode d’al·legacions i un cop incorporades les modificacions pertinents, el Ple del Consell
Comarcal reunit en data de 17 de febrer de 2003 donava el vistiplau al nou document de pla especial per tal de
procedir a la seva aprovació provisional i iniciar els tràmits per a la seva aprovació definitiva.

La figura de “parc agrari” és una proposta d’actuació en el sòl agrari que posa de manifest la voluntat de preser-
var els valors territorials i de potenciar les funcions que li són pròpies. Es tracta d’una figura orientada bàsicament
a la gestió d’un territori agrari mitjançant tres instruments fonamentals que garanteixin l’estabilitat territorial, pro-
moguin el desenvolupament i possibilitin la dinamització.

En el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat aquests instruments són:

1. L’ens gestor que, dotat d’iniciativa, de recursos humans, econòmics i de competències, promogui el desenvo-
lupament econòmic de les explotacions agràries i el manteniment i millora de la qualitat ambiental del parc
agrari, partint d´ una gestió integral de l’espai agrari (art. 4 dels Estatuts) que en l’estudi d’execució es concre-
ten en quatre àmbits generals: la producció, la comercialització, els recursos i el medi, i que es recullen en els
articles 4 (finalitat ) i 6 (funcions) dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari.

2. El pla especial que, com a figura urbanística, delimita l’àmbit territorial del Parc Agrari, en regula els usos i en
defineix les infraestructures generals. 

3. El pla de gestió i desenvolupament, que estableixi les línies estratègiques, els objectius específics i les mesu-
res d’actuació per als diferents àmbits de gestió de l’ens, sobre la base de l’objectiu general del parc i de l’acord
entre els membres de l’ens.

1 . I N T R O D U C C I Ó

PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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2 . E L  P L A  D E  G E S T I Ó  I  D E S E N V O L U PA M E N T  ( P G D )

2.1  El pla

Els estatuts del Consorci estableixen com una de les seves funcions (art. 6.1) la de redactar plans. A més, una de
les competències del Consell Plenari (art. 10.f) és la d’aprovar la proposta anual de Pla de Gestió.

És evident que el Pla de Gestió previst en els estatuts fa referència bàsicament a un pla on es preveuen les actua-
cions d’execució immediata, però és important elaborar un pla que defineixi un marc d’actuació que tingui vigèn-
cia a mijà i llarg termini (el Pla de gestió i desenvolupament).

Per una altra banda, el pla especial haurà de definir el seu programa d’actuació, el qual, una vegada aprovat con-
juntament amb el pla especial, implica les Administracions en els seus pressupostos i les faculta per actuar en l’e-
xecució del programa d’actuació. Una altra cosa és el Pla de Gestió i Desenvolupament.

El Pla de Gestió i Desenvolupament (PGD), elaborat inicialment en el marc del programa LIFE, és un acord
institucional entre els agents implicats en el Consorci del Parc i té la voluntat de definir el marc general
d’actuació, del qual se’n desprenguin mesures concretes.

Un pla és un document que estableix un escenari d’actuació i les determinacions necessàries per assegurar la con-
secució, en l’àmbit establert, d’uns objectius que predetermina.

El Pla Especial (PE) i el Pla de Gestió i Desenvolupament (PGD) tenen el mateix escenari: el Parc Agrari, si bé tenen
unes característiques diferents sobre la base de les finalitats que tenen definides i del seu marc competencial. El Pla
Especial té finalitats urbanístiques i territorials i les seves propostes són “normatives” per llei, i el PGD té unes fina-
litats de gestió i les seves propostes són “indicatives”, i es converteixen en “normatives” exclusivament en el marc
de la voluntat que els membres del consorci s’hagin establert.

De fet, el Pla Especial presentat per a la seva aprovació definitiva s’ha de desenvolupar, dins l’àmbit definit en el
mateix document, en la redacció, en un màxim de sis anys, d’un total de sis document de Plans Rectors de
Desenvolupament (PRD), els quals fan referència a la producció agrària, als camins, als recursos hídrics, als usos
socials i als periurbans, i a la millora ambiental i paisatgística. El que pretenen aquests PRD és obrir un debat sobre
com ordenar el Parc i com impulsar la consolidació de les explotacions agràries, a partir del que la gestió del
Consorci ja ha anat portant a terme, seguint les directrius del PGD vigent. Del resultat dels PRD n’ha de sorgir, en
allò que sigui necessari, una posterior modificació especial urbanística (actualment bàsicament de delimitació),
adaptant-lo a les noves necessitats que s’hagin pactat, i un nou Pla de Gestió i Desenvolupament que incorporarà
tot allò que es refereixi a la gestió.

2.2  La gestió i el desenvolupament

Gestió suposa presa de decisió i voluntat en l’execució de determinats objectius. La gestió comporta mesures per
desenvolupar, establir responsabilitats i procediments, així com comptar amb recursos.

Desenvolupar significa fer actiu quelcom latent, promoure la naixença o creixença.

La gestió del parc ha d’ésser conservadora en la protecció dels seus valors, ha de tenir una actitud positiva, imagi-
nativa, creadora i, en conseqüència, ha d’activar les funcions del parc agrari. Els valors s’han de protegir, les fun-
cions s’han de desenvolupar. El que té importància fonamental (sense excloure’n cap de les altres) en un parc agra-
ri són les funcions econòmiques que s’hi desenvolupen, tenint, això sí, molt present no malmetre i si és possible
millorar els valors productius, ecològics i culturals.
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2 . E L  P L A  D E  G E S T I Ó  I  D E S E N V O L U PA M E N T  ( P G D )

PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

El pla de gestió i desenvolupament és, en definitiva, l’establiment d’unes mesures d’execució, d’uns objectius per
fer actiu i dinamitzar el Parc Agrari del Baix Llobregat.

El PGD no és solament un pla d’objectius, sinó que s’implica més i estableix aquelles mesures que creu que, des de
l’inici de l’execució del parc, cal posar en marxa amb un criteri de temporalitat ampli. És un pla que es compromet
a “gestionar” i “desenvolupar”.

El PGD és també una pla sectorial, pel fet que actua en un sector productiu determinat (l’agrari), si bé amb un cri-
teri d’integralitat, de globalitat, considerant l’àmbit d’actuació un sistema agrari (agroecosistema), és a dir, una uni-
tat funcional (“tot té relació amb tot i a la vegada amb el seu conjunt”).

El PGD és també un pla estratègic, ja que, en ésser de “desenvolupament” es projecta cap al futur establint grans
línies d’actuació que posteriorment concreta en objectius específics i mesures.

En definitiva, hom creu que s’ha de mantenir el nom de Pla de Gestió i Desenvolupament, ja que conceptualment
és també un pla sectorial, d’objectius i estratègic que desplega la voluntat de posar en marxa un parc agrari al Baix
Llobregat.

Partint del que s’ha indicat, el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat es podria definir
com:

Document que recull l’acord institucional pres entre els agents implicats en el Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, respecte de la necessitat d’implementar el parc sobre la base de la gestió integral de l’espai
agrari, i que s’expressa formalment per mitjà d’un objectiu general, unes línies estratègiques que cal desen-
volupar a mitjà i llarg termini i uns objectius específics que es concreten en la voluntat d’executar mesures
que es consideren importants per al desenvolupament del Parc.

2.3  La finalitat

El Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat té com a finalitat primordial con-
solidar l’espai agrari i fer possible millorar les rendes de les empreses agràries mitjançant l’assoliment de
l’eficiència de les infraestructures i serveis generals, l’impuls de sistemes de producció i comercialització
adequats a les necessitats del mercat i, en definitiva, modernitzar les explotacions agràries per tal que
puguin millorar o assolir la seva viabilitat empresarial.

Aquesta actuació ha de fer-se des de tres perspectives: a) en harmonia amb el medi natural i oberta al seu conei-
xement, b) sota el criteri del “partenariat”, és a dir, el Consorci del Parc Agrari actua en l’àmbit de la dinamització
econòmica mitjançant acords específics amb entitats i empreses del sector agrari per desenvolupar iniciatives que
suposen avançar en uns objectius coincidents, i c) en col·laboració amb els Ajuntaments –els quals són membres
del Consorci–, especialment pel que fa a les competències de les quals són titulars, com ara moltes de les infraes-
tructures i serveis generals, disciplina urbanística, etc.

L’harmonia amb l’entorn natural es materialitza en la voluntat de desenvolupar una agricultura que tendeixi a la
sostenibilitat, és a dir, que mantingui i millori el nivell de productivitat i garanteixi la persistència del sistema ambien-
tal, social i econòmic. Aquesta sostenibilitat serà possible si va associada a la capacitat del sistema agrari (agrosis-
tema) de recuperar-se de les pertorbacions produïdes per canvis en l’ambient de major o menor intensitat i dura-
ció (qualitat de les aigües, sequeres, plagues, qualitat del sòl, inundacions, etc.). Es tracta que el desenvolupament
actual no comprometi les generacions futures.
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L’agricultura sostenible ha de conservar els recursos de l’aigua, del sòl i els genètics, no ha de deteriorar l’ambient, i ha de
ser tècnicament apropiada, econòmicament viable i socialment acceptable. En definitiva, que sense malmetre els recursos,
sigui possible la generació de rendes agràries que permetin la viabilitat de l’activitat agrària.

L’altre element que cal destacar, tal com ja s’ha indicat, fa referència a la necessitat del “partenariat”, com a forma de rela-
ció preferent amb el sector agrari per impulsar projectes conjuntament. Aquesta voluntat de concertació per desenvolupar
projectes esdevé un factor important en el Consorci del Parc Agrari, ja que aquest té com un dels seus objectius: “establir
acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que coincideixin essencialment amb els objectius del
Consorci“ (art.5.6), “col·laborar amb les autoritats competents en l’àmbit de l’espai agrari” (art. 5.7) i “promoure la cap-
tació, coordinació i gestió d’ajuts i fons comunitaris i d’altres administracions i ens que els puguin atorgar” (art. 4.8). En
definitiva, a més d’ésser un òrgan executor d’actuacions, ha d’actuar com a coordinador i motor que promogui i impulsi
iniciatives que diferents agents executaran.

2 . E L  P L A  D E  G E S T I Ó  I  D E S E N V O L U PA M E N T  ( P G D )
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El PDG s’estructura sobre la base d’un objectiu general, unes línies estratègiques i uns objectius específics que es
concreten en unes mesures d’actuació. L’objectiu general respon a la definició del Parc Agrari del Baix Llobregat i,
per tant, allò que ha d’ésser “inalterable”. Les línies estratègiques i els objectius específics interpreten i desenvolu-
pen l’objectiu general i, per tant, tenen voluntat de durada en el temps. Les mesures són les concrecions, les actua-
cions que cal realitzar, les quals estan supeditades a criteris de priorització i de pressupost disponible i, per tant, de
concreció anual en el Pla de Gestió que preveuen els estatuts del Consorci.

A cada mesura li correspon una fitxa, on se’n fa la descripció i s’indiquen els objectius que ajuden a sintetitzar la
proposta i a concretar el que realment es pretén en proposar-la. Les directrius de la fitxa descriuen les actuacions i
recomanacions que cal dur a terme per aconseguir arribar a assolir els objectius de la mesura. La reflexió sobre les
“conseqüències de la no aplicació” porta de manera directa a prioritzar-la. El fet de definir els agents implicats i la
relació de la mesura amb d’altres facilita l’establiment d’estratègies d’actuació per la seva execució. En definitiva, el
fet de fer l’exercici d’omplir les fitxes de cada mesura facilita la comprensió i ajuda a establir prioritats i estratègies
d’actuació.

3 . L’ E S T R U C T U R A  D E L  D O C U M E N T

PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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L’objectiu general del Parc Agrari del Baix Llobregat és:

Consolidar i desenvolupar la base territorial i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària, impulsant pro-
grames específics que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el
marc d’una agricultura sostenible integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural.

Aquest objectiu general s’orienta cap a cinc línies estratègiques:

1. Assolir l’eficiència de les infrastructures i els serveis generals del territori agrari.

2. Promoure sistemes de producció i comercialització que afavoreixin l’increment de les rendes generades per
les explotacions agràries.

3. Fomentar la implantació de serveis i la modernització de les explotacions agràries per millorar-ne la viabili-
tat.

4. Aconseguir un espai de qualitat integrat en el territori i en harmonia amb el medi natural.

5. Consolidar i donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del Parc Agrari sense interferències amb l’activi-
tat agrària.

Aquestes 5 línies estratègiques es desenvolupen en 15 objectius específics i 49 mesures concretes d’actuació que
recullen, ordenades, les diferents propostes presentades en els estudis generals i sectorials realitzats prèviament.

4 . O B J E C T I U  G E N E R A L  I  L Í N I E S  E S T R AT È G I Q U E S

PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT





5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S
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5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S

1. ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES
INFRAESTRUCTURES I ELS
SERVEIS GENERALS DEL
TERRITORI AGRARI

2. PROMOURE SISTEMES DE
PRODUCCIÓ I
COMERCIALITZACIÓ QUE
AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE
LES RENDES GENERADES PER LES
EXPLOTACIONS AGRÀRIES

3. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE
SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ
DE LES EXPLOTACIONS
AGRÀRIES PER MILLORAR-NE 
LA VIABILITAT

4. ACONSEGUIR UN ESPAI 
DE QUALITAT INTEGRAT EN 
EL TERRITORI I EN HARMONIA 
AMB EL MEDI NATURAL

5. CONSOLIDAR I DONAR A
CONÈIXER EL PATRIMONI
NATURAL I CULTURAL DEL PARC
AGRARI SENSE INTERFERÈNCIES
AMB L´ACTIVITAT AGRÀRIA

Línies estratègiques Objectius específics

1.1. MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE CAMINS

1.2. MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE DRENATGE

1.3. MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA 
DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

1.4. GARANTIR LA SEGURETAT RURAL

2.1. PROMOURE LA INTRODUCCIÓ DE NOVES TÈCNIQUES AGRÍCOLES,
ESPECIALMENT D’AQUELLES MÉS RESPECTUOSES AMB EL MEDI

2.2. IMPULSAR LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT RAMADERA
PER FER-LA VIABLE, TOT COMPLINT LES NORMATIVES VIGENTS

2.3. PROMOURE LA COOPERACIÓ ENTRE ELS PAGESOS PER VALORAR
LES PRODUCCIONS I MILLORAR LES CONDICIONS D’ACCÉS AL
MERCAT DE FORMA COMPETITIVA

3.1. IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS
A LES EMPRESES AGRÀRIES QUE AFAVOREIXIN LA INCORPORACIÓ
DE VALOR AFEGIT ALS SEUS PRODUCTES.

3.2. PROMOURE UNA NORMATIVA DE L’ESPAI AGRARI QUE POSSIBILITI
EL DESENVOLUPAMENT DE LES EMPRESES AGRÀRIES

3.3. AFAVORIR L’ADEQUACIÓ DE L’ESTRUCTURA I EL DIMENSIONAT DE
LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES ALS REQUISITS QUE EN PERMETIN
LA VIABILITAT

4.1. MILLORAR LES RELACIONS ENTRE LES ZONES NATURALS 
I LES ÀREES D’ACTIVITAT AGRÍCOLA, ATENUANT ELS IMPACTES 
DE LA FAUNA SILVESTRE.

4.2. RECUPERAR ZONES DEGRADADES I TRASLLADAR O ERADICAR 
LES INSTAL·LACIONS ALIENES AL MEDI AGRARI

4.3. VETLLAR PER LA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LA VIGILÀNCIA
MEDIAMBIENTAL I FER UN SEGUIMENT ACURAT DE LA QUALITAT
AMBIENTAL DEL PARC AGRARI

5.1. ORDENAR I CONDICIONAR ELS ESPAIS I ELS ACCESSOS 
D’ÚS PÚBLIC AL PARC AGRARI

5.2. DIFONDRE ELS VALORS PRODUCTIUS, ECOLÒGICS I CULTURALS
DEL PARC AGRARI
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5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S

1. ASSOLIR 
L’EFICIÈNCIA DE LES
INFRAESTRUCTURES 
I ELS SERVEIS 
GENERALS 
DEL TERRITORI AGRARI

1.1. MILLORAR L’EFICIÈNCIA
DE LA XARXA DE
CAMINS

1.2. MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
DE LA XARXA 
DE DRENATGE

1.3. MILLORAR 
LA QUALITAT DE 
LES AIGÜES DE REG 
I L’EFICIÈNCIA DE 
LES XARXES DE 
DISTRIBUCIÓ 

1.4. GARANTIR LA 
SEGURETAT RURAL

1.1.1. Elaborar un pla d’ordenació de camins que 
estableixi els usos i característiques i millori la xarxa
de comunicacions viàries del Parc Agrari

1.1.2. Elaborar un programa de condicionament 
dels camins per adaptar-los a les propostes 
del pla d’Ordenació d’aquest

1.1.3. Elaborar un pla plurianual de conservació 
de camins

1.2.1. Elaborar un programa d’actuacions per resoldre
les deficiències de la xarxa de drenatge del Parc
Agrari

1.2.2. Promoure l’elaboració d’un pla plurianual 
de manteniment de la xarxa bàsica de drenatge 

1.2.3. Promoure una normativa per a la conservació 
i funcionalitat de la xarxa bàsica de drenatge

1.2.4. Gestionar davant de l’Administració hidràulica 
la solució dels problemes generats fora de l’àmbit
territorial del Parc Agrari i que l’afecten

1.3.1. Interconnectar els sistemes Canal de la dreta
Retorn EDAR de la Murtra per garantir el 
subministrament d’aigua en cas de necessitat

1.3.2. Promoure la modificació de les aportacions d’aigua
actuals al Canal de la Infanta per millorar 
la qualitat de les aigües de reg i la seva distribució

1.3.3. Millorar la xarxa de distribució del retorn de les
EDAR cap a altres zones de reg amb deficiències
d’abastament, tot promovent la millora qualitativa
de les aigües

1.3.4. Donar suport a les actuacions de les comunitats 
de regants per a la millora de la gestió 
i el condicionament de les xarxes de distribució

1.3.5. Posar en marxa un Pla de seguiment qualitatiu 
de les aigües de reg

1.3.6. Gestionar davant l’Administració hidràulica 
l’execució d’actuacions orientades a la millora 
qualitativa de les aigües

1.4.1. Establir mesures preventives i de seguretat contra
els furts i robatoris

1.4.2. Mantenir el Servei de Vigilància del Parc Agrari,
coordinat amb els diferents cossos de seguretat 
i establir un pla de seguretat

Línies estratègiques Objectius específics Mesures
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2. PROMOURE 
SISTEMES 
DE PRODUCCIÓ I
COMERCIALITZACIÓ
QUE AFAVOREIXIN 
L’INCREMENT DE 
LES RENDES 
GENERADES PER 
LES EXPLOTACIONS
AGRÀRIES

2.1. PROMOURE 
LA INTRODUCCIÓ DE
NOVES TÈCNIQUES
AGRÍCOLES, 
ESPECIALMENT 
D’AQUELLES 
MÉS RESPECTUOSES 
AMB EL MEDI

2.2. IMPULSAR LA
PROFESSIONALITZACIÓ
DE L’ACTIVITAT 
RAMADERA 
PER FER-LA VIABLE, 
TOT COMPLINT LES 
NORMATIVES VIGENTS

2.3. PROMOURE LA 
COOPERACIÓ ENTRE
ELS PAGESOS PER
VALORAR LES 
PRODUCCIONS 
I MILLORAR LES 
CONDICIONS 
D’ACCÉS AL 
MERCAT DE FORMA
COMPETITIVA

2.1.1. Donar suport a les associacions de pagesos 
per a l’extensió de projectes encaminats 
a pràctiques d’agricultura integrada

2.1.2. Potenciar la racionalització de l’adobament químic 
i orgànic i de la utilització de pesticides

2.1.3. Concertar amb el sector agrari, administracions 
i entitats científiques l’elaboració i execució 
d’un pla d’experimentacions i recerca en els àmbits
que es considerin prioritaris

2.1.4. Establir un marc de relació i col·laboració 
amb l’ESAB per tal de potenciar la formació 
i la transferència tecnológica

2.2.1. Promoure una regulació específica de les
instal·lacions ramaderes situades al Parc Agrari

2.2.2. Promoure la reestructuració i la millora professional
de la gestió de les granges perquè s’adaptin 
a les normatives urbanístiques, tècniques, sanitàries
i ambientals i millorin la viabilitat i adaptació 
a l’entorn

2.2.3. Donar suport a les propostes del pla de viabilitat
del pollastre i capó del Prat i a la promoció de
noves granges

2.3.1. Donar suport a la creació i consolidació d’agrupa-
cions de pagesos per desenvolupar programes de
comercialització que contemplin l’adaptació de 
l’oferta a les condicions requerides per la demanda

2.3.2. Concertar amb els productors i donar suport 
a programes per al desenvolupament integral 
de produccions agrícoles i ramaderes de qualitat 
i característiques

2.3.3. Crear i promocionar la identificació 
“Producte fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat”
per prestigiar i difondre els productes 
del Parc Agrari

Línies estratègiques Objectius específics Mesures

5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S

PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S

3. FOMENTAR 
LA IMPLANTACIÓ 
DE SERVEIS I LA
MODERNITZACIÓ 
DE LES EXPLOTACIONS
AGRÀRIES 
PER MILLORAR-NE 
LA VIABILITAT

3.1. IMPULSAR LA 
IMPLANTACIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT
DE SERVEIS A LES
EMPRESES AGRÀRIES
QUE AFAVOREIXIN LA
INCORPORACIÓ DE
VALOR AFEGIT ALS
SEUS PRODUCTES

3.2. PROMOURE UNA 
NORMATIVA DE 
L’ESPAI AGRARI 
QUE POSSIBILITI EL 
DESENVOLUPAMENT
DE LES EMPRESES
AGRÀRIES

3.3. AFAVORIR 
L’ADEQUACIÓ DE 
L’ESTRUCTURA I EL
DIMENSIONAT DE LES
EXPLOTACIONS
AGRÀRIES ALS 
REQUISITS QUE 
EN PERMETIN 
LA VIABILITAT

3.1.1. Posar en marxa serveis comuns de les agrupacions
d’agricultors per a la normalització, tractament 
i conservació postcollita i expedició de 
les produccions agrícoles

3.1.2. Impulsar la creació d’una oficina de suport a la
comercialització per a l’observació de preus, 
prospecció de mercats, màrqueting, etc., al servei
dels agricultors i ramaders amb criteris d’eficàcia 
i autofinançament

3.1.3. Desenvolupar àrees d’equipaments al Parc Agrari
(Agropols) que permetin la concentració d’entitats
públiques i privades, així com de serveis comuns 
a la pagesia (centre normalitzador de productes,
aparcament de maquinària agrícola, central 
d’envasos, etc.)

3.2.1. Fomentar l’adequació de la normativa urbanística 
a les noves necessitats de les empreses agràries 
pel que fa referència a la construcció d’estructures 
efímeres i instal·lacions agràries

3.3.1. Promoure mecanismes de relació entre 
compradors, venedors, arrendadors i arrendataris
de sòl agrícola, per millorar el redimensionament 
de les explotacions agrícoles

3.3.2. Donar suport a la concentració parcel·lària 
d’iniciativa privada i tractar d’atenuar els impactes
per expropiacions amb motiu del pas 
d’infraestructures

Línies estratègiques Objectius específics Mesures
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5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S

PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

4. ACONSEGUIR UN ESPAI
DE QUALITAT INTEGRAT
EN EL TERRITORI 
I EN HARMONIA 
AMB EL MEDI NATURAL

4.1. MILLORAR 
LES RELACIONS ENTRE
LES ZONES NATURALS I
LES ÀREES D’ACTIVITAT
AGRÍCOLA ATENUANT
ELS IMPACTES DE LA
FAUNA SILVESTRE

4.2. RECUPERAR ZONES
DEGRADADES 
I TRASLLADAR 
O ELIMINAR 
LES INSTAL·LACIONS
ALIENES AL MEDI
AGRARI

4.3. VETLLAR PER 
LA DISCIPLINA
URBANÍSTICA 
I LA VIGILÀNCIA
MEDIAMBIENTAL 
I FER UN SEGUIMENT
ACURAT DE 
LA QUALITAT AMBIEN-
TAL DEL PARC AGRARI

4.1.1. Vetllar perquè les RRNN del delta del Llobregat
adoptin mesures per minimitzar l’impacte 
de la fauna silvestre sobre l’activitat agrícola 
del seu entorn

4.1.2. Concertar amb la Generalitat de Catalunya 
la gestió professional de la fauna silvestre de les
àrees no incloses en el RRNN per tal de minitmitzar
el seu impacte negatiu en l’activitat agrícola

4.1.3. Potenciar en punts estratègics pràctiques agrícoles
d’interès per a la fauna silvestre que actuïn 
de forma dissuasiva respecte als atacs d’aquesta 
als cultius

4.2.1. Redactar i posar en marxa plans de recuperació 
de zones degradades per tal de restablir la seva
potencialitat 

4.2.2. Determinar la situació adminstrativa de 
les instal·lacions alienes al medi agrari existents 
dins del Parc Agrari i elaborar un pla de trasllat 
o eliminació

4.2.3. Eliminar els horts familiars il·legals i establir 
en àrees segregades de l’espai agrícola zones 
destinades a aquesta activitat

4.3.1. Establir acords amb les administracions competents
per tal de determinar els mecanismes de relació
amb el Consorci del Parc Agrari pel que fa a les
infraccions urbanístiques i ambientals que detecti
el servei de vigilància

4.3.2. Elaborar i executar un programa de neteja 
d’abocaments incontrolats en el Parc Agrari

4.3.3. Elaborar i aplicar un pla de gestió de residus 
agrícoles

4.3.4. Posar en marxa un programa de seguiment 
de la qualitat ambiental del Parc Agrari establint
indicadors de qualitat 

4.3.5. Donar suport a la rehabilitació de les 
construccions tradicionals existents en 
el Parc Agrari

Línies estratègiques Objectius específics Mesures
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5 .  O B J E C T I U S  E S P E C Í F I C S  I  M E S U R E S

5. CONSOLIDAR 
I DONAR A CONÈIXER 
EL PATRIMONI 
NATURAL I CULTURAL
DEL PARC AGRARI
SENSE INTERFERÈNCIES
AMB L’ACTIVITAT
AGRÀRIA

5.1. ORDENAR I 
CONDICIONAR 
ELS ESPAIS 
I ELS ACCESSOS 
D’ÚS PÚBLIC 
AL PARC AGRARI

5.2. DIFONDRE ELS VALORS 
PRODUCTIUS,
ECOLÒGICS 
I CULTURALS 
DEL PARC AGRARI

5.1.1. Redactar un pla de condicionament dels espais
públics, naturalitzats o no, que prevegi també 
els accessos, sense interferir en l’activitat agrícola
de la zona

5.1.2. Senyalitzar adequadament en camins i espais
públics els usos permesos, les restriccions i altres 
informacions d’interès

5.2.1. Elaborar material multimèdia, publicacions, 
exposicions, etc., sobre el Parc Agrari

5.2.2. Potenciar l’elaboració de treballs de recerca 
i divulgació relacionats amb l’espai i l’activitat 
agrària

5.2.3. Potenciar els serveis relacionats amb 
la divulgació de productes del Parc i de l’activitat
agraria

5.2.4. Crear un centre d’interpretació adaptat 
per a activitats pedagògiques i divulgadores 
relacionades amb el Parc Agrari

5.2.5. Desenvolupar programes pedagògics sobre 
l’espai i les activitats agràries

Línies estratègiques Objectius específics Mesures
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE CAMINS

Mesura:

ELABORAR UN PLA D’ORDENACIÓ DE CAMINS QUE ESTABLEIXI ELS USOS I CARACTERÍSTIQUES D’AQUESTS I MILLORI LA
XARXA DE COMUNICACIONS VIÀRIES DEL PARC AGRARI

Descripció/Objectius:

Classificar els camins públics segons la seva importància en la xarxa de comunicacions i l’ús que prevegi. 
Es contemplaran les categories següents:

• Camins de 1er ordre (xarxa bàsica d’ús general.

• Camins de 2on ordre (d’ús agrícola).

• Camins de 3er. Ordre (veïnals)

• Camins lúdics (segregats de les zones agrícoles, ús de lleure)

Es determinaran les condicions físiques que ha de tenir cada tipologia de camí pel que fa al ferm, la protecció dels camps
de l’entorn, així com la senyalització.

S’inclouran les propostes de nous camins en indrets on siguin necessaris.

Aquest pla es determinarà amb el futur pla especial del Parc Agrari.

Directrius:

Determinar l’ús dels camins és important per a la seguretat rural però també per evitar interferències indesitjables entre
l´ús agrícola, el lúdic i fins i tot el trànsit alternatiu a les carreteres col·lapsades.

Això caldrà fer-ho de forma equilibrada i procurant evitar un excés de normatives restrictives allí on no hi hagi problemes,
per tal de no caure en l’absurd.

Les característiques que han de tenir els camins, segons la seva importància i ús, constituiran la base per plantejar les pos-
sibles obres necessàries per condicionar-los.

Conseqüències de no aplicació:

Es mantindran els problemes d’interferències d’usos i es mantindrà tambe el risc de robatoris o d’actes vandàlics en les
zones més afectades. L’augment de l’accessibilitat a determinats camins per causa de les noves infraestructures viàries pot
estendre els problemes cap a aquests indrets.

Les noves infraestructures modificaran la xarxa de camins, els itineraris, i per tant, els usos d’alguns camins.

Agents implicats:

• Ajuntaments

• Consorci

• Pagesos

• Ministeri de Foment

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.1.2,  1.1.3,  1.4.1,  5.1.1,  5.1.2
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE CAMINS

Mesura:

ELABORAR UN PROGRAMA DE CONDICIONAMENT DELS CAMINS PER ADAPTAR-LOS A LES PROPOSTES DEL PLA D’OR-
DENACIÓ D’AQUESTS

Descripció/Objectius:

Fer un inventari de l’estat dels camins per a la seva adequació a les condicions que han de tenir segons el pla d’ordena-
ció dels camins del Parc.

Proposar un programa d’obres de condicionament prioritzat.

Redactar els projectes corresponents.

Executar les obres segons el calendari que s’aprovi.

De fet, aquesta mesura formarà part del pla d’actuació per executar les previsions del futur pla especial.

Directrius:

Es prioritzaran els camins de la xarxa bàsica i els d’ús general per tal d’adequar aquests darrers a usos diversos que poden
generar interferències si no estan condicionats com cal. També caldrà prioritzar aquelles obres que en indrets concrets
resolguin problemes importants.

Conseqüències de no aplicació:

Es produirà un desfasament entre les intencions i propostes del Parc Agrari i la seva actuació real.

Es mantindran els problemes i fins i tot, en indrets concrets, poden augmentar.

Agents implicats:

• Ajuntaments

• Consorci

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.1.1,  1.4.1,  5.1.2
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE CAMINS

Mesura:

ELABORAR UN PLA PLURIANUAL DE CONSERVACIÓ DE CAMINS

Descripció/Objectius:

Actualment la conservació de camins és un servei que realitzen els ajuntaments. El parc agrari no té com a objectiu assu-
mir aquest servei en tot el seu àmbit, ja que hi ha municipis on es fa prou bé. Es considera que allí on una cosa funciona
no s’ha de canviar, fora que l’Ajuntament ho vulgui.

A partir de la delegació de les competències de conservació dels camins públics que realitzin els municipis que ho deci-
deixin, es programaran els treballs per realitzar segons les necessitats. El programa hauria de tenir una durada de dos o
tres anys en una primera fase. La incorporació de camins de més municipis amb el pas del temps ha de comportar l’ade-
quació del pla.

Directrius:

En principi el Parc Agrari no ha de promoure la captació d’ajuntaments per fer el servei, però si l´hi deleguen, l’assumirà
mitjançant el corresponent conveni singularitzat amb cada ajuntament, en el qual es contemplaran els compromisos de
les parts.

Conseqüències de no aplicació:

Cap de diferent de les actuals.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntament

• Pagesos

Prioritat:

Baixa

Relacions amb altres mesures:

1.1.1.
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE DRENATGE

Mesura:

ELABORAR UN PROGRAMA D’ACTUACIONS PER RESOLDRE LES DEFICIÈNCIES DE LA XARXA DE DRENATGE DEL PARC

Descripció/Objectius:

Cal arribar a disposar d’una xarxa de drenatge eficient sense punts problemàtics que dificultin el desguàs.

A partir de la informació recollida de les deficiències de la xarxa bàsica de drenatge, s’hauran avaluar les prioritats d’ac-
tuació i redactar els projectes d’obra corresponents per ser posteriorment aprovats i executats segons el calendari que s’es-
tableixi en un programa específic.

La xarxa de drenatge ha de quedar recollida en el futur pla especial del Parc Agrari i les actuacions hauran de contemplar-
se en el pla d’actuació per executar les previsions del pla especial.

Tot i així, poden sorgir nous problemes o produir-se oportunitats de resoldre situacions inabastables ara per ara. Per aquest
motiu el pla haurà de ser prou flexible per adaptar-se a noves situacions.

Directrius:

Convé preveure que el traçat de noves infraestructures viàries per a l’espai agrari, amb la corresponent modificació de la
xarxa de drenatge, pot comportar problemes indirectes a altres zones que cal solucionar.

S’ha de tendir a solucions com més “naturals” millor, evitant fins on sigui possible la implementació d’instal·lacions amb
mecanismes que s’han d’activar, ja que el problema rau a activar-les en el moment oportú.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes actuals i, en alguns casos, augment progressiu dels embussos en els punts crítics de la xarxa.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntament

• Pagesos

• ACA

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.2.4
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE DRENATGE

Mesura:

PROMOURE L’ELABORACiÓ D’UN PLA PLURIANUAL DE MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE DRENATGE

Descripció/Objectius:

A partir de la delegació de competències de manteniment i neteja de la xarxa de drenatge que realitzin els municipis que
ho decideixin, es programaran els treballs per realitzar segons les necessitats. El programa, en una primera fase, tindrà una
durada de dos o tres anys.

Directrius:

Actualment aquest servei el realitzen els ajuntaments. El Parc Agrari no té com a objectiu assumir aquest servei en tot el
seu àmbit, ja que hi ha llocs on es fa prou bé, i es considera que allí on una cosa funciona, no s’ha de canviar, fora que
l’Ajuntament ho vulgui.

En principi el Parc Agrari no promourà la captació d’ajuntaments per fer el servei, pero si l´hi deleguen, l’assumirà mit-
jançant el corresponent conveni singularitzat amb cada ajuntament, en el qual es contemplaran els compromisos de les
parts.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment de la situació actual.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

• Pagesos

Prioritat:

Baixa

Relacions amb altres mesures:
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE DRENATGE

Mesura:

PROMOURE UNA NORMATIVA PER A LA CONSERVACIÓ I FUNCIONALITAT DE LA XARXA BÀSICA DE DRENATGE

Descripció/Objectius:

Cal omplir els buits legals existents, els quals han possibilitat que es tapin, derivin, o es redueixi la secció de canalitzacions
de la xarxa bàsica per part de propietaris veïns. També cal poder fer els treballs de manteniment sense impediments físics
o de qualsevol típus que es presenten en diversos llocs.

Per això convé promoure la redacció i aprovació d’una normativa que protegeixi l’actual xarxa bàsica de drenatge agríco-
la no reconeguda com a rieres per l’Administració hidràulica, que reguli les servituds, treballs de manteniment i la seva
capacitat hidràulica i el dimensionat.

Aquesta normativa ha de ser recollida en el futur Pla especial del Parc Agrari.

És important que també es contemplin els trams de les canalitzacions que surten dels límits del Parc en el seu tram final,
ja que un embús allí repercuteix dins del parc.

Directrius:

S’ha de tendir a una normativa funcional que eviti servituds excessives i afavoreixi la compatibilitat d’aquestes amb l’ús
agrícola de l’entorn.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes actuals, i possible agreujament dels problemes de conservació, i per tant, de drenatge, en
les zones on són previstes noves infraestructures, serveis o urbanitzacions.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntament

• ACA

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.2.2.
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE DRENATGE

Mesura:

GESTIONAR DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA COMPETENT LA SOLUCIÓ DELS PROBLEMES GENERATS FORA
DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL PARC I QUE L´AFECTEN

Descripció/Objectius:

Hi ha identificats un seguit de punts on l’aigua del drenatge del parc té dificultats per ser evacuada cap al mar, estanys,
rieres o el riu, espais que són competència de l’Administració hidràulica, a la qual li correspon sol·lucionar aquests proble-
mes.

Hi ha també abocaments d’aigües residuals urbanes a canalitzacions connectades amb la xarxa de drenatge agrícola.

Les infraestructures viàries que travessen el Parc també produeixen problemes de drenatge amb embussos o aportacions
d’escorrentia pluvial a canalitzacions agrícoles no adaptades.

El Parc haurà de fer les gestions oportunes perquè es resolguin aquests problemes.

Directrius:

La competència de la gestió del domini públic hidràulic i de les costes no li correspon ni pot ser assumida pel Parc Agrari.

En molts casos, les sortides-desguassos del parc estan fora del seu àmbit territorial. Els abocaments d’aigües residuals
també es produeixen fora del territori agrari. Cal, per tant, realitzar les gestions oportunes davant de l’administració que
té les competències en cada cas perquè es solucionin els problemes.

Cal tenir en compte que als problemes actuals se n’hi poden afegir de nous amb el creixement urbanístic i d’infraestruc-
tures. 

Conseqüències de no aplicació:

De poca cosa serveix tenir la xarxa de drenatge del parc en bones condicions si després l’aigua que surt té un tap fora de
l’àmbit del parc, que impideix o dificulta la sortida, provocant inundacions dins d’aquest, o bé que hi hagi aportacions
contínues de llots amb aigües residuals.

Agents implicats:

• Consorci

• ACA

• EMSHTR

• Ministeri de Foment

• Pagesos

• Ajuntaments

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Mesura:

INTERCONNECTAR ELS SISTEMES CANAL DE LA DRETA - RETORN DE L’EDAR DE LA MURTRA PER GARANTIR EL SUBMI-
NISTRAMENT D’AIGUA EN CAS DE NECESSITAT

Descripció/Objectius:

Es tracta de fer una nova canalització entubada que, en cas de produir-se un desproveïment d’aigua al canal de la dreta
o al sistema de corredores servit pel retorn d’aigües depurades de la Murtra, pogués servir aigua al sistema deficitari.

És en definitiva una infraestructura per a la garantia del subministrament.

Aquesta canalització pot servir com a infraestructura bàsica per al reg amb aigua de l’EDAR de la Murtra en el cas de dete-
riorament de la qualitat de les aigües dels pous de la zona agrícola d’entre Viladecans i Sant Boi.

Directrius:

La interconnexió dels sistemes de regadiu ha de permetre la garantia del proveïment en un moment donat, no de forma
continuada. Tot i que la canalització nova podria arribar a regar el sector fronterer entre Sant Boi i Viladecans si fos neces-
sari en el cas de pèrdua de qualitat de les aigües dels pous de la zona.

Aquesta operació podria fer arribar fins a Gavà, si en cas extrem fes falta, l’aigua de l’EDAR de Sant Feliu barrejada amb
el canal.

Conseqüències de no aplicació:

Impossibilitat d’optar als avantatges que comportaria aquesta infraestructura en cas d’emergència.

Agents implicats:

• EMSHTR

• ACA

• Consorci

• Canal de la Dreta

• Pagesos

Prioritat:

Baixa

Relacions amb altres mesures:

1.3.3
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Mesura:

PROMOURE LA MODiFICACIÓ DE LES APORTACIONS D’AIGUA ACTUALS AL CANAL DE LA INFANTA PER MILLORAR LA
QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I LA SEVA DISTRIBUCIÓ

Descripció/Objectius:

La millora de la qualitat de l’aigua del canal de la Infanta s’ha de produir amb la modificació de les aportacions actuals
d’aigua: Riera de Rubi i riu Anoia. Cal elaborar una proposta el més viable possible, que derivi cap al canal de reg l’aigua
de millor qualitat i només utilitzi la de pitjor qualitat en la part imprescindible per mantenir el cabal necessari per al reg.
Tot i així, cal estudiar la viabilitat d’algun tractament de l’aigua de la riera de Rubí a la capçalera mentre no es produeix el
sanejament de la seva conca.

Aquestes opcions no descarten la concessió d’aigües del riu Llobregat, teòricament encara vigent per a ser incorporada a
la barreja actual.

L’aigua descartada s’hauria de derivar per canalitzacions de sanejament fins al tub del governador.

Directrius:

No es pot concebir una zona agrícola sense un proveïment d’aigua de reg de qualitat mínimament acceptable.

En el seu dia es va convertir el canal en una claveguera per tal d’estalviar un col·lector. Entrant al segle XXI, això no és
admissible.

Si s’ha de fer una inversió, cal fer-la, per raons mediambientals i de coherència amb el projecte de territori.

Hi ha diverses variants d’alternatives que s’haurien de consensuar entre els usuaris del canal i les administracions públi-
ques.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes actuals:

• Mala qualitat agronòmica de l’aigua, és a dir, limitacions a la productivitat.

• Paper marginal de l’agricultura.

• Deteriorament de la imatge del territori.

• Precarietat sanitària

• Infraestructura de sanejament precària.

Agents implicats:

• ACA

• EMSHTR

• Consorci

• Canal de la Infanta

• Ajuntaments

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Mesura:

MILLORAR LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DEL RETORN DE LES EDAR CAP A ALTRES ZONES DE REG AMB DEFICIÈNCIES D’A-
BASTAMENT

Descripció/Objectius:

Tenint en compte la suficient disponibilitat d’aigua, es planteja fer noves canalitzacions i aprofitar pluvials existents per
portar aigua a indrets de Viladecans i de Gavà (EDAR de la Murtra) o Sant Vicenç (EDAR de Sant Feliu) que en podrien fer
ús per al reg. Amb aquesta operació, en alguns llocs es podria començar a crear una nova xarxa de distribució indepen-
dent de la de drenatge, i que podria ser de proveïment a baixa pressió si les demandes i condicions tècniques i econòmi-
ques ho fessin viable.

També cal considerar la possibilitat de fer arribar a determinades zones aigües d’EDAR amb baixa salinitat mitjançant cana-
litzacions específiques.

Convé, doncs, fer una relació de les zones on convé aportar l’aigua, i la redacció d’avantprojectes que facin una aproxi-
mació a les característiques de cada actuació per copsar la seva viabilitat.

Directrius:

Procurar que totes les zones estiguin suficientment proveïdes d’aigua, i que allí on hi hagin problemes amb la qualitat de
les aigües de pou o deficiències en el proveïment del canal de la dreta, es pugui fer arribar l’aigua de les EDAR.

En qualsevol cas, les actuacions hauran de comportar una gestió col·lectiva dels recursos i de les infraestructures per part
dels usuaris, tot preveient la implantació de tècniques modernes.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes actuals de proveïment. Manca d’alternatives aplicables a curt termini en cas de necessitats.

Agents implicats:

• EMSHTR

• ACA

• Consorci

• Pagesos

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

1.3.1,  1.3.6, 
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Mesura:

DONAR SUPORT A LES ACTUACIONS DE LES COMUNITATS DE REGANTS PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I EL CONDI-
CIONAMENT DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Descripció/Objectius:

A partir de projectes concrets de millora significativa de la xarxa de distribució d’aigua de reg i de la seva gestió, es vol
donar un suport tècnic i/o econòmic, segons el cas, a les comunitats de regants per a l’execució de les obres, subscribint-
se el corresponent conveni.

Directrius:

És important destacar que els projectes de millora no s’han de confondre amb treballs de manteniment, sinó que es volen
potenciar actuacions de certa envergadura que produeixin millores significatives.

Això s’hauria de fer en el marc d’una convergència d’objectius entre el Parc Agrari i la comunitat de regants corresponent
per millorar el servei.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes actuals.

Agents implicats:

• Canal de la dreta

• Canal de la Infanta

• Comunitat de regants del rec vell de Sant Vicenç

• Altres agrupacions de regants

• Consorci

• ACA

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

1.3.2,  1.3.3.
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Mesura:

IMPLEMENTAR UN PLA DE SEGUIMENT QUALITATIU DE LES AIGÜES DE REG

Descripció/Objectius:

Cal constatar l’evolució qualitativa de les aigües de reg, per conèixer les millores o deterioraments que poden afectar les
plantes. Aquesta informació és de gran importància per a les estratègies de proveïment d’aigües de reg a les zones agrí-
coles.

Establir un programa de seguiment qualitatiu de les aigües de reg que contempli:

• Localització dels punts de mostreig de tots els sistemes de proveïment d’aigua de reg.

• Paràmetres per controlar.

• Periodicitat.

• Avaluació de resultats.

• Tipus de difusió dels resultats.

La selecció dels punts tindrà en compte també les aigües d’espais naturalitzats com a integrants d’una xarxa integrada
amb les aigües superficials de reg.

Directrius:

Conseqüències de no aplicació:

Desconeixement de les millores i deterioraments de l’aigua de reg i, per tant, impossibilitat d’establir estratègies per a la
correcció de problemes, si és possible, i per a l’aprofitament més favorable de les aigües de reg.

Agents implicats:

• Consorci

• Comunitats de regants

• Comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies del delta del Llobregat

• Ajuntaments

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.3.2,  1.3.3,  4.3.4
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE REG I L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Mesura:

GESTIONAR DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS ORIENTADES A LA MILLORA QUA-
LITATIVA DE LES AIGÜES DE REG

Descripció/objectius:

Tant les aigües superficials com subterrànies emprades per al reg, així com les procedents de les EDAR presenten proble-
mes qualitatius més o menys importants. Aquests problemes són conseqüència del deteriorament de les aigües per manca
d’un sanejament adequat, contaminació d’aqüífers, inexistència de col·lectors,etc., qüestions que són competència de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i/o de l’EMSHTR.

L’Administració hidráulica ha de vetllar per la qualitat de les aigües, i garantir la qualitat necessària per als usos que dis-
posen de concessió, en aquest cas l’agrícola. Això comporta requerir les actuacions necessàries per tal de corregir les cir-
cumstàncies que provoquen dèficits qualitatius en cadascun dels abastaments d’aigua de reg.

Directrius:

Cal donar un ordre de prioritats a les problemàtiques que es plantegin

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment endèmic dels problemes qualitatius, restant potencialitat productiva agrícola i limitant la millora mediam-
biental del Parc Agrari en conjunt.

Agents implicats:

• ACA

• EMSHTR

• Consorci

• Comunitats de regants

• Comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies del delta del Llobregat

• Ajuntaments

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.3.2,  1.3.3,  1.3.5,  4.3.4
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

GARANTIR LA SEGURETAT RURAL

Mesura:

ESTABLIR MESURES PREVENTIVES I DE SEGURETAT CONTRA ELS FURTS I ROBATORIS

Descripció/Objectius:

La prevenció és la suma d’actuacions orientades a impedir que un fet previsible es produeixi i, si passa, aconseguir que les
conseqüències siguin les menors possibles. Es pretén eliminar el risc o minorar les conseqüències derivades d’accions con-
tra els béns, ja siguin substraccions o danys a les produccions, maquinària, instal·lacions, construccions o d’altres béns.

Es concretaran polígons agraris de seguretat a l’efecte d’establir programes que incloguin el tancament permanent de
camins d’ús exclusiu agrícola i el tancament nocturn ocasional de camins d’ús general.

També s’inclou la possibilitat d’instal·lar equipaments complementaris (punts de llum en camins per a la nit, torres de guai-
ta etc.) segons les necessitats.

Directrius:

Cal que les mesures preventives s’adaptin a l’activitat agrícola de cada zona i no comportin obligacions de difícil compli-
ment en la pràctica pels pagesos, ja que acabarien no funcionant.

Conseqüències de no aplicació:

La no aplicació de la mesura resta eficàcia al servei de vigilància i afavoreix la inseguretat en la zona agrícola.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

• Pagesos

• Administracions titulars de camins de servei d’infraestructures

• Policia nacional/Guardia Civil

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.1.1,  1.1.2,  5.1.2.
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Línia estratègica:

ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS DEL TERRITORI AGRARI

Objectiu específic:

GARANTIR LA SEGURETAT RURAL

Mesura:

MANTENIR EL SERVEI DE VIGILÀNCIA DEL PARC AGRARI COORDINAT AMB ELS DIFERENTS COSSOS DE SEGURETAT I
ESTABLIR UN PLA DE SEGURETAT

Descripció/Objectius:

Mantenir el servei de vigilància del Parc Agrari iniciat l’any 2000, per tal que assumeixi la vigilància dels cultius, persones
i propietats en general del Parc Agrari, a més de funcions inspectores relacionades amb la disciplina urbanística i la vigilàn-
cia mediambiental. Aquest servei ha de complementar les tasques de les policies locals i policies nacional i GC, no substi-
tuint-les en les seves tasques de vigilància actuals.

Es redactarà un pla de seguretat per al conjunt del territori del Parc Agrari que identifiqui les actuacions del servei de segu-
retat, de les policies locals dels tretze municipis del parc, a més d’altres cossos de seguretat.

El pla haurà de contemplar entre altres aspectes:

• Establir l’àmbit d’actuació, els efectius personals i l´equipament necessàri.

• Definir la dependència orgànica i funcional dels agents.

• Concretar el sistema de coordinació amb les policies locals i altres forces i cossos de seguretat, freqüències de radi-enllaç,
telefonia mòbil, etc.

• Definir horaris, itineraris, calendari i llocs d’actuacions prioritàries.

• Establir mecanismes àgils per a la recollida de denúncies.

El comandament serà assumit per personal qualificat de la Diputació de Barcelona.

El servei es contracta amb una empresa de seguretat que disposa de personal titulat com a “guarda particular de camp”.

El nombre d’efectius personals i l’equipament del servei de vigilància s’adaptarà al pla de seguretat

Directrius:

Els plans de seguretat han de ser el resultat d’un consens realista entre les diferents administracions amb cosos policials i
vigilants de la zona.

Cal racionalitzar, coordinant-los, els recursos humans i tècnics emprats en les tasques de seguretat del Parc Agrari, i utilit-
zar-los en funció de les necessitats de cada zona i època de risc.

Conseqüències de no aplicació:

La manca d’un servei de vigilància pròpia afavorirà el perllongament de la situació de descontent i d’inseguretat que periò-
dicament el sector agrari està denunciant per la insuficiència de la vigilància en l’àmbit rural de la policia local i nacional.

Agents implicats:

• Diputació de Barcelona

• Consorci

• Ajuntaments

• Policia Nacional-Guardia Civil

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.4.1,  4.3.1,  5.1.2.
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Línia estratègica:
PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:
PROMOURE LA INTRODUCCIÓ DE NOVES TÈCNIQUES AGRÍCOLES, ESPECIALMENT D’AQUELLES MÉS RESPECTUOSES
AMB EL MEDI

Mesura
DONAR SUPORT A LES ASSOCIACIONS DE PAGESOS PER A L’EXTENSIÓ DE PROJECTES ENCAMINATS A PRÀCTIQUES D’A-
GRICULTURA INTEGRADA

Descripció/Objectius:
Es tracta d’afavorir la producció integrada en el Parc Agrari, és a dir, una agricultura basada en la minimització de la uti-
lització de fertilitzants i pesticides.

El suport s’ha de concretar en ajuts econòmics a projectes concrets per potenciar aquestes produccions i situar-les en el
mercat.

S’inclou una àmplia gamma de possiblitats d’actuació.

• Realitzar activitats formatives específiques.

• Impulsar la creació d’un equip tècnic especialista per tal d’assessorar els pagesos.

• Fer campanyes de promoció d’aquestes produccions.

• Impulsar de forma específica el Control Integrat de plagues a través de les ADV.

• Establir programes d’anàlisi de sòls i d´aigua per tal de poder aplicar una correcta fertlització, a més d’ésser útil per fer
un seguiment de qualitat mediambiental.

• Establir suports econòmics adequats per a cada projecte, especialment pel que fa a la posada al mercat d’aquestes pro-
duccions.

• Fomentar la constitució d’agrupacions de pagesos interessats en la pràctica de la producció integrada.

Directrius:
El Parc Agrari ha de ser sinònim de producció de qualitat i el més natural possible, fent valer aquesta imatge en el mer-
cat.

La producció integrada és un camí de futur, ja que cada vegada serà més present al mercat en un marc competitiu, ocu-
pant el segment de productes de qualitat. Avançar en la implantació de la producció integrada és situar-se en un mercat
de futur.

D’altra banda, la producció integrada minimitza l’impacte de l’activitat agrícola sobre el medi, a causa de la utilització
selectiva de fertilitzants i pesticides.

Conseqüències de no aplicació:
La pèrdua d’oportunitats en el mercat amb unes produccions diferenciades i de qualitat. Mantenir un procès de deteriora-
ment de les condicions de fertilitat del sòl i de l’estat fitosanitari general, així com de la salut dels agricultors.

Agents implicats:
• Pagesos

• Consorci

• Consell Regulador de la producció integrada del DARP

• ADV

• DARP: Servei de protecció dels vegetals i oficina comarcal

Prioritat:
Alta

Relacions amb altres mesures:
2.1.2,  2.3.3,  2.1.3,  3.1.1,  2.3.1,  3.1.2,  2.3.2,  3.3.1.
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

PROMOURE LA INTRODUCCIÓ DE NOVES TÈCNIQUES AGRÍCOLES, ESPECIALMENT D’AQUELLES MÉS RESPECTUOSES
AMB EL MEDI

Mesura:

POTENCIAR LA RACIONALITZACIÓ DE L’ADOBAMENT QUÍMIC I ORGÀNIC I DE LA UTILITZACIÓ DE PESTICIDES

Descripció/Objectius:

Es tracta d’avançar paral·lelament en la millora professional dels agricultors racionalitzant les tècniques i recursos emprats
a l’explotació i en la protecció del medi.

Es preveu actuar per:

• Potenciar la creació d’ADV en els diferents àmbits productius i territorials.

• Donar suport tècnic i/o econòmic a programes d’actuació de les ADV concertats amb el Consorci.

• Donar suport a les iniciatives col·lectives d’agricultors per optimitzar l’aigua de reg i la fertilització.

• Promoure accions experimentals pel que fa a la fertirrigació amb les aigües de reg del Parc.

• Afavorir les condicions perquè s’utilitzi al Parc compost procedent de residus sòlids urbans.

Directrius:

Aquesta mesura inclou un ampli ventall d’actuacions.

Cal insistir que només des de la professionalitat del pagès es podrà avançar en aquesta mesura.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua d’oportunitats.

Endarreriment tècnic respecte a l’agricultura d’altres indrets.

Pèrdua de possibilitats d’una certa millora ambiental.

Deteriorament del sòl en el cas de mantenir-se determinades pràctiques de fertilització en algunes explotacions.

Agents implicats:

• Consorci

• Agrupacions de pagesos

• IRTA

• ADV

• DARP

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.1.1,  2.1.3,  3.3.1.
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

PROMOURE LA INTRODUCCIÓ DE NOVES TÈCNIQUES AGRÍCOLES, ESPECIALMENT D’AQUELLES MÉS RESPECTUOSES
AMB EL MEDI

Mesura:

CONCERTAR AMB EL SECTOR AGRARI, ADMINISTRACIONS I ENTITATS CIENTÍFIQUES L’ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ
D’UN PLA D’EXPERIMENTACIONS I RECERCA EN ELS ÀMBITS QUE ES CONSIDERIN PRIORITARIS

Descripció/Objectius:

Es concertarà amb les entitats agràries un pla plurianual d’experimentacions. Les experimentacions es realitzaran cadas-
cuna en conveni amb les entitats agràries i administracions de suport que s’hi comprometin.

De forma indicativa i no exclusiva es consideren prioritaris:

• normalització de productes/postcollita

• sanitat vegetal

• fertirrigació

• varietats de produccions característiques

També en el mateix context de consens es promourà la realització de treballs específics de recerca que es considerin de
notable transcendència per a ser realitzats per institutcions especialitzades.

Es contempla utilitzar la finca Can Comas del Consell Comarcal per a aquestes experimentacions, encara que si es consi-
dera convenient, algunes es poden fer en llocs diferents, més apropiats per al cas.

Es contempla també concertar el seguiment de les innovacions tecnològiques que es produeixin en els àmbits prioritaris.

Directrius:

Cal la implicació del sector agrari, per mitjà de les seves organitzacions, en el disseny del pla d’experimentació, de la matei-
xa manera que aquesta implicació també és convenient en la realització de cada experimentació per tal d’actuar en allò
que interessa al sector agrari per desenvolupar-se. L’actuació en els àmbits anomenats prioritaris es fa per tal de conduir
els esforços cap a aquells factors que són clau ara per al desenvolupament de les explotacions agràries.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats i de competitivitat.

Agents implicats:

• Consorci

• Entitats agràries

• DARP

• IRTA

• Universitat

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

1.3.3,  2.3.2,  2.1.1,  3.1.1,  2.1.2,  3.3.1,  2.2.2,  4.1.3,  2.3.1,  4.2.1.

2 1 3
Lín

ia 
es

tra
tè

gic
a

Obje
cti

u 
es

pe
cíf

ic

M
es

ur
a

F I T X E S  M E S U R A

38PLA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT



Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

PROMOURE LA INTRODUCCIÓ DE NOVES TÈCNIQUES AGRÍCOLES, ESPECIALMENT D’AQUELLES MÉS RESPECTUOSES
AMB EL MEDI

Mesura:

ESTABLIR UN MARC DE RELACIÓ i COL·LABORACIÓ AMB L’ESAB PER TAL DE POTENCIAR LA FORMACIÓ i LA TRANS-
FERÈNCIA TECNOLÒGICA

Descripció/Objectius:

L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona es traslladarà al campus de Castelldefels, al costat del Parc Agrari. És previst
que disposi d’una finca propera, dins del Parc, per a pràctiques dels alumnes. L’acció de l’ESAB es projectarà en el seu
entorn. Cal aprofitar aquesta oportunitat per establir un marc de col·laboració que afavoreixi la realització d’activitats
experimentals, demostratives i formatives, comprometent-hi les entitats agràries de la zona. D’aquesta relació n’han de
sortir beneficiades l’acció formativa de l’ESAB i l’agricultura de la zona per la transferència tecnològica que comportarà.

Directrius:

Caldrà signar un conveni marc de relació, i a partir d’aquest, s’establirien acords específics de col·laboració. Cal també el
compromís del sector agrari, per mitjà de les seves organitzacions, en el desenvolupament de les activitats, ja que hauran
de col·laborar en l’aplicació pràctica de moltes activitats, i alhora en seran les més directament beneficiades per la trans-
ferència de coneixements.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats i de competitivitat.

Agents implicats:

• Consorci

• Entitats agràries

• ESAB

• Ajuntaments

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  3.3.1,  4.3.4,  5.1.1
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

IMPULSAR LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT RAMADERA PER FER-LA VIABLE TOT COMPLINT LES NORMATIVES
VIGENTS

Mesura:

PROMOURE UNA REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES INSTAL·LACIONS RAMADERES SITUADES DINS DEL PARC

Descripció/Objectius:

Atesa la incidència que aquesta activitat té sobre el medi, tant pel que fa a les construccions que es necessiten com als
residus que genera i que no es contempla en la normativa del PGM vigent, cal promoure la modificació de la normativa
del Pla General Metropolità, per tal de regular aquesta activitat amb criteris urbanístics, mediambientals i pecuaris.

Aquesta modificació de la normativa del Pla General Metropolità hauria de preveure:

• Minimitzar l’impacte de les construccions que puguin generar les granges actuals.

• Regularitzar la situació urbanística de les granges existents.

• La tipologia de les construccions i les condicions per instal·lar noves granges.

• Les normatives sectorials sobre granges, sanitat i benestar dels animals i emmagatzematge i eliminació dels purins.

Tot això possibilitant la viabilitat tècnica i funcional de les granges.

El pla especial del Parc Agrari en la mesura del seu abast competencial farà propostes en aquest sentit.

Directrius:

Cal disposar d’una normativa clara i realista per tractar les instal·lacions ramaderes, actuals i futures, de bestiar porcí, oví,
cabrum, avícola i altres. D’aquesta manera es podran prevenir i resoldre els problemes de tipus ambiental i de perspecti-
ves professionals dels ramaders actualment plantejats.

Conseqüències de no aplicació:

El manteniment de les condicions de precarietat i alegalitat poden augmentar la marginalització del sector ramader amb
l’agreujament dels problemes urbanístics, ambientals i professionals actuals.

Agents implicats:

• Ramaders

• Ajuntaments

• DARP

• Consorci

• Direcció General d’Urbanisme

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.2.2,  2.2.3.
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Línia estratègica:
PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:
IMPULSAR LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT RAMADERA PER FER-LA VIABLE TOT COMPLINT LES NORMATIVES
VIGENTS

Mesura:
PROMOURE LA REESTRUCTURACIÓ I MILLORA PROFESSIONAL DE LA GESTIÓ DE LES GRANGES PERQUÈ S’ADAPTIN A LES
NORMATIVES URBANÍSTIQUES, TÈCNIQUES, SANITÀRIES I AMBIENTALS I MILLORIN LA VIABILITAT I ADAPTACIÓ A L’EN-
TORN

Descripció/Objectius:
La reestructuració de les explotacions ramaderes suposa, a més de professionalització, voluntat d’inversió econòmica. Per
aconseguir aquesta reestructuració es proposa arribar a acords amb els ramaders per establir el tipus de suport per rees-
tructurar les granges, tot millorant-ne la gestió i adaptant-les a les normatives urbanístiques, tècniques, sanitàries i
ambientals.
La reestructuració pot incloure canviar el tipus de bestiar.
Les característiques pròpies de l’àrea del parc (densitat de població, conreu intensiu i sòl deltaic) fan que la ramaderia es
desenvolupi en un territori molt sensible a problemes ambientals, sanitaris i de conflicte d’interessos. La marginalització i la
precarietat són característiques que dificulten la professionalització i la continuïtat.
Per aquests motius, cal preveure donar suport a les agrupacions sectorials de ramaders perquè disposin d’un servei tècnic
capaç de gestionar aquest conjunt de factors, tenint presents les característiques pròpies de cada activitat ramadera.
Aquest no s’ha de limitar a qüestions sanitàries sinó que, a més, ha d’assessorar sobre la organització i la gestió de les
granges.
Això comporta la subscripció de convenis amb ADS, Associacions, etc., de cada sector.

Directrius:
Convé afrontar la reestrucutració mitjançant un procés de conscienciació de la problemàtica i de la necessitat d’adequar
l’activitat ramadera a les exigències ambientals i sanitàries. No es pensa tant a tancar granges o disminuir l’activitat rama-
dera com a consolidar-la per la via de la reestructuració, fent que sigui rendible, a la vegada que acurada amb el medi.
És molt possible que hi hagi granges que no vulguin fer cap reestructuració. En aquests casos, caldrà deixar clar que han
tingut la possibilitat per fer-la.
L’assessorament tècnic ha de tendir a solucionar problemes de gestió tècnica del bestiar i de les granges per millorar la
productivitat i disminuir els impactes en el medi. Això porta afegit professionalitat i formació del ramader, fet que el situa
en una nova dimensió empresarial amb perspectives de futur.

Conseqüències de no aplicació:
Els efectes derivats de les construccions precàries, la contaminació per fems i purins i la sobrecàrrega ramadera poden
agreujar-se i malmetre el medi i, a més, portar cap a situacions extremes, en les quals la sortida de les administracions local
i sectorial no acabi passant per la reestructuració i adequació de l´activitat ramadera a les exigències ambientals i sanità-
ries, sinó per la prohibició.
La desprofessionalització acabarà augmentant aquests problemes, a més de fer perdre possibilitats de rendibilitzar millor
les explotacions amb una gestió tècnica adequada.

Agents implicats:
• Consorci
• Ramaders i les seves associacions
• Ajuntaments
• Junta de Residus
• DARP

Prioritat:
Alta

Relacions amb altres mesures:
2.2.1,  2.2.3,  3.3.1.
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

IMPULSAR LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT RAMADERA PER FER-LA VIABLE TOT COMPLINT LES NORMATIVES
VIGENTS

Mesura:

DONAR SUPORT A LES PROPOSTES DEL PLA DE VIABILITAT DEL POLLASTRE I CAPÓ DEL PRAT, i A LA PROMOCIÓ DE
NOVES GRANGES

Descripció/Objectius:

Donar suport tècnic i econòmic a una actuació concertada entre el Consorci i les entitats de criadors del pollastre i capó
del Prat, per tal d’assolir els objectius contemplats en els plans de viabilitat d’aquesta producció vigents pel que fa a ins-
tal·lacions col·lectives que assumeixin un paper estratègic en els processos de producció i comercialització.

S’ha de preveure també una fórmula concertada per establir acords amb granges obsoletes o mal situades per canviar la
seva ubicació a instal·lacions ja construïdes. S’ha d’afavorir la possibilitat de construir noves granges amb criteris de viabi-
litat que puguin garantir en el futur la continuïtat d’aquesta producció autòctona de la comarca.

Aquesta mesura ha de permetre donar alternatives a algunes de les granges actuals i, de passada:

• Augmentar la professionalització dels criadors.

• Establir una estructura empresarial adequada.

• Millorar les granges, dotant-les de més capacitat i de les instal·lacions necessàries.

Cal preveure la possibilitat que per rendibilitzar les instal·lacions col·lectives es pugui donar servei a altres zones i produc-
cions de forma compatible amb el compliment de l’objectiu de les instal·lacions.

Directrius:

Els convenis per a la implementació de les instal·lacions no s’ha de limitar a una subvenció, sinó que prèviament s’ha de
garantir la correcta gestió d’aquestes i que hi hagi perspectives que en el futur siguin econòmicament viables.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment de l’actual limitació de les potencialitats productives i de modernització del sector, fent-lo cada vegada
menys competitiu i augmentant la seva marginalització i/o precarietat.

Agents implicats:

• Associació de criadors de pollastre i capó del Prat

• Consell Regulador del Pollastre i Capó del Prat

• Consorci

• DARP

• Ajuntament del Prat

• Altres usuaris potencials

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.2.1,  3.1.1,  2.2.2,  3.1.2,  2.3.2,  3.1.3.
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

PROMOURE LA COOPERACIÓ ENTRE ELS PAGESOS PER VALORAR LES PRODUCCIONS I MILLORAR LES CONDICIONS
D’ACCÉS AL MERCAT DE FORMA COMPETITIVA

Mesura:

DONAR SUPORT A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’AGRUPACIONS DE PRODUCTORS PER DESENVOLUPAR PROGRA-
MES DE COMERCIALITZACIÓ QUE CONTEMPLIN L’ADAPTACIÓ DE L’OFERTA A LES CONDICIONS REQUERIDES PER LA
DEMANDA

Descripció/Objectius:

Es preveu donar suport a la creació d’agrupacions de productors i a la consolidació de les actualment existents (coopera-
tives o altres formes associatives).

La mesura consisteix a concertar, amb agrupacions de productors, objectius en l’àmbit de la comercialització, per assolir-
los mitjançant el suport tècnic i/o econòmic del Parc Agrari. Aquests objectius poden ser molt diversos, però hauran de
comportar una millor adaptació de l’oferta a les exigències del mercat pel que fa a la regularitat en el proveïment, a deses-
tacionalitzar l’oferta, allargant-la en el temps i a la presentació dels productes.

Això comporta també actuacions en l’àmbit de la recerca de mercats, elaboració de plans de viabilitat, inversió en infra-
estructures, estratègies respecte a l’oferta a Mercabarna etc., però sobretot en l’organització dels productors i el suport
per accedir a acords amb grans clients.

Directrius:

Cal que els objectius que s’han d’assolir siguin clars i factibles. S’ha d’elaborar el programa d’actuació i tenir garantida
una correcta gestió posterior.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes actuals per manca de suport als productors i manca d’objectius clars, sobretot si actuen de
forma individual.

Evidentment, pèrdua de potencialitats i endarreriment mantingut de la seva situació.

Agents implicats:

• Agrupacions de productors

• Consorci

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.3.2,  3.1.1,  3.1.2,  3.1.3.
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

PROMOURE LA COOPERACIÓ ENTRE ELS PAGESOS PER VALORAR LES PRODUCCIONS I MILLORAR LES CONDICIONS
D’ACCÉS AL MERCAT DE FORMA COMPETITIVA

Mesura:

CONCERTAR AMB ELS PRODUCTORS I DONAR SUPORT A PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE PRO-
DUCCIONS AGRÍCOLES I RAMADERES DE QUALITAT I CARACTERÍSTIQUES

Descripció/Objectius:

Es tracta d’elaborar plans integrals per al desenvolupament d’aquelles produccions més significatives del Parc Agrari, per
tal de revalorar-les mitjançant la seva “personalització” utilitzant marques col·lectives o indicacions geogràfiques protegi-
des, alhora que es contemplen accions de suport en els àmbits de la producció i de la comercialització.

A partir de l’existència d’agricultors que vulguin potenciar aquestes produccions, s’elaboraran amb la participació dels
pagesos els plans de desenvolupament.

Les produccions han de tenir un cert volum de producció i un cert nombre de pagesos interessats en el seu desenvolupa-
ment.

L´objectiu ha de ser:

• Revalorar les produccions, donant-los un valor afegit a partir de la seva “personalització”.

• Millorar la productivitat d’aquestes produccions.

• Augmentar la rendibilitat com a conseqüència de l’anterior.

Directrius:

Aquesta mesura, per ser viable, ha de comptar amb un nucli de pagesos interessats. El Parc Agrari ha de donar el seu
suport amb el «partenariat», però hi ha d’haver una responsabilització i una voluntat des del sector productor que és qui
ha de ser el beneficiari de la mesura.

Conseqüències de no aplicació:

Les produccions de la zona competeixen en el mercat amb inferioritat de condicions respecte a altres ofertes comercials
que ofereixen qualitat i presentació. A més, si no es personalitzen, no destaquen en el mercat, i per tant, perden interès
per al consumidor. Manquen també estratègies per millorar les condicions de producció, que a escala d’un grup de pro-
ductors poden ser efectives.

Agents implicats:

• Productors individuals i cooperatives

• Consells reguladors

• Consorci

• DARP

Prioritat:

Mitjana/Alta, segons produccions

Relacions amb altres mesures:

2.1.1.  2.3.3,  2.1.2,  3.1.1,  2.1.3,  3.1.2,  2.3.1,  4.3.1.
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Línia estratègica:

PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXIN L’INCREMENT DE LES RENDES GENERA-
DES PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Objectiu específic:

PROMOURE LA COOPERACIÓ ENTRE ELS PAGESOS PER VALORAR LES PRODUCCIONS I MILLORAR LES CONDICIONS
D’ACCÉS AL MERCAT DE FORMA COMPETITIVA

Mesura:

CREAR I PROMOCIONAR LA IDENTIFICACIÓ “PRODUCTE FRESC DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT”, PER PRESTI-
GIAR I DIFONDRE ELS PRODUCTES DEL PARC AGRARI

Descripció/Objectius:

Establir un segell identificatiu de les produccions del Parc Agrari que s’adaptin a unes condicions de qualitat i presentació.

Promocionar el segell identificatiu del Parc Agrari.

L’ús de segell identificatiu per part dels productors individuals o associats es farà mitjançant conveni amb el Parc Agrari,
el qual donarà algun tipus de suport per a la comercialització dels productes que en portin la identificació. Si cal, en el
moment oportú es plantejaran plans de màrqueting.

Directrius:

S’ha d’identificar Parc Agrari amb imatge de naturalitat i de qualitat, per això convé promocionar la identificació, tenint
present les limitacions de quantitat de producció que el Parc té. Per això mateix, cal realitzar una publicitat dirigida als
compradors i consumidors potencials, destacant el fet de ser un producte fresc i conreat prop del consumidor.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats.

Agents implicats:

• Productors individuals i cooperatives

• Consells reguladors

• Consorci

• DARP

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

2.1.1,  2.3.1,  2.3.2,  3.1.2.
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Línia estratègica:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MILLORAR-NE LA
VIABILITAT

Objectiu específic:

IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS A LES EMPRESES AGRÀRIES QUE AFAVOREIXIN LA
INCORPORACIÓ DE VALOR AFEGIT ALS SEUS PRODUCTES

Mesura:

IMPLEMENTAR SERVEIS COMUNS DE LES AGRUPACIONS D’AGRICULTORS PER A LA NORMALITZACIÓ, TRACTAMENT I
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I EXPEDICIÓ DE LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Descripció/Objectius:

Es tracta de donar suport tècnic i/o econòmic adequat a cada cas per a la implementació d’infraestructures de serveis als
agricultors i ramaders per part d’agrupacions de productors per a la normalització, tractament i conservació postcollita i
expedició de producions agrícoles.

En tots els casos, els projectes hauran de ser viables i ubicar-se en un projecte de millora de les condicions de producció i
comercialització.

Aquesta mesura també inclou el suport més adequat en cada cas, per la concentració de serveis i equips per a la norma-
lització i manipulació de productes agraris entre diverses entitats agràries, amb la finalitat de compartir costos d’estructu-
ra que els abarateixin per a cada producte. Això pot comportar la creació de societats de gestió constituïdes a partir de
diferents cooperatives o agrupacions de productors.

Cal preveure la possibilitat que, per rendibilitzar les instal·lacions col·lectives, pugui donar servei a altres zones i produc-
cions de forma compatible amb el compliment de l’objectiu de les instal·lacions.

Directrius:

La racionalització dels recursos i la concentració de serveis com a opció estratègica han de regir aquesta mesura.

El suport ha de comportar garanties del correcte funcionament dels serveis, així com l’existència de perspectives fona-
mentades de sortida comercial de la producció.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua d’oportunitats, manteniment dels problemes actuals, el més destacat dels quals, en aquest cas, la pèrdua pro-
gressiva de quotes de mercat.

Agents implicats:

• Agrupacions de productors (Cooperatives, etc.)

• Consorci

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.3.1,  2.3.2,  3.1.3.
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Línia estratègica:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MILLORAR-NE LA
VIABILITAT

Objectiu específic:

IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS A LES EMPRESES AGRÀRIES QUE AFAVOREIXIN LA
INCORPORACIÓ DE VALOR AFEGIT ALS SEUS PRODUCTES

Mesura:

IMPULSAR LA CREACIÓ D’UNA OFICINA DE SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ PER A L’OBSERVACIÓ DE PREUS, PROS-
PECCIÓ DE MERCATS, MÀRQUETING, ETC., AL SERVEI DELS AGRICULTORS I RAMADERS AMB CRITERIS D’EFICÀCIA I
AUTOFINANÇAMENT

Descripció/Objectius:

Es tracta de crear, amb la participació de les agrupacions de productors, una oficina de suport a la comerciliatzació, mit-
jançant la prestació de serveis: observatori de mercats, elaboració de plans de màrqueting, prospecció de mercats, etc.

Treballaria a partir d’encàrrecs concrets realitzats des del propi sector agrari. És important destacar la necessitat que s’hau-
ria de poder autofinançar, per això s’ha de gestionar de forma eficient i amb criteris empresarials.

Cal preveure la possibilitat que per rendibilitzar les instal·lacions col·lectives pugui donar servei a altres zones i produccions,
de forma compatible amb el compliment de l’objectiu de les instal·l.acions.

Directrius:

Aquesta mesura s’haurà d’aplicar en el moment en què el sector agrari estigui més organtizat per a la comercialització, ja
que les pròpies entitats del sector serien alhora promotores i clients del servei.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats.

Agents implicats:

• Pagesos

• Cooperatives i agrupacions de productors en general

• Consorci

Prioritat:

Baixa

Relacions amb altres mesures:

2.3.1,  2.3.2,  3.1.3.
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Línia estratègica:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MILLORAR-NE LA
VIABILITAT

Objectiu específic:

IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS A LES EMPRESES AGRÀRIES QUE AFAVOREIXIN LA
INCORPORACIÓ DE VALOR AFEGIT ALS SEUS PRODUCTES

Mesura:

DESENVOLUPAR ÀREES D’EQUIPAMENTS EN EL PARC AGRARI QUE PERMETIN LA CONCENTRACIÓ D’ENTITATS PÚBLI-
QUES I PRIVADES, AIXÍ COM DE SERVEIS COMUNS A LA PAGESIA (CENTRE NORMALITZADOR DE PRODUCTES, APARCA-
MENT DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, CENTRAL D’ENVASOS, ETC.)

Descripció/Objectius:

S’entén com a àrea de serveis (agropol) l’espai ocupat per instal·lacions de servei a les empreses agràries (aparcament de
tractors, centre d’entitats, magatzem cooperatiu, centre de normalització, etc.) Una variant d’agropol seria aquella on es
concentren activitats relacionades amb el sector agrari, però que no és aconsellable que s’instal·lin enmig de les àrees agrí-
coles (gosseres, hípiques, venda de llenya, centres de jardineria, lloguer de serveis per a l’agroturisme, etc.).

La normativa urbanística vigent del PGM és molt restrictiva pel que fa a les construccions en el sòl agrícola i ara no permet la
implantació d’agropols, per la qual cosa, s’hauria de promoure la modificació d’aquesta normativa.

Una vegada fos possible urbanísticament, s’hauria d’elaborar un pla d’agropols per tal de concretar les necessitats de ser-
veis agraris i d’activitats paraagràries en cada sector del Parc i preveure’n ubicacions.

Una vegada elaborat el pla, cal programar la seva aplicació.

Cal preveure la possibilitat que per rendibilitzar les instal·lacions col·lectives pugui donar servei a altres zones i produccions
de forma compatible amb el compliment de l’objectiu de les instal·lacions.

Directrius:

Els serveis a les empreses agràries és un factor per desenvolupar en el marc d´una agricultura competitiva. Cal fer possi-
ble la instal·lació ben delimitada d’àrees de serveis agraris.

D’altra banda, convé evitar l’augment d’instal·lacions “paraagràries” escampades enmig dels camps, per concentrar-les en
uns polígons adequats per a aquests usos.

Els agropols s´han d’ubicar en llocs estratègics. Caldrà aprofitar els espais marginalitzats per les infraestructures però que
puguin donar servei a zones el més àmplies possibles.

Hi poden haver agropols principals i secundaris, segons la quantitat de serveis.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats.

Agents implicats:

• Consorci

• Entitats agràries

• Ajuntaments

• Direcció General d’Urbanisme

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.3.1,  2.3.2,  3.1.1,  3.1.2,  4.2.2.
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Línia estratègica:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MILLORAR-NE LA
VIABILITAT

Objectiu específic:

PROMOURE UNA NORMATIVA DE L’ESPAI AGRARI QUE POSSIBILITI EL DESENVOLUPAMENT DE LES EMPRESES AGRÀRIES

Mesura:

FOMENTAR L’ADEQUACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA A LES NOVES NECESSITATS DE LES EMPRESES AGRÀRIES PEL
QUE FA A LA CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES EFÍMERES I INSTAL·LACIONS AGRÀRIES

Descripció/Objectius:

Es tracta de modificar la normativa urbanística del Pla General Metropolità pel que fa a les zones 24, per tal d’adaptar-la
a la realitat del desenvolupament agrícola i les dinàmiques dels usos agraris.

S’haurien de modificar o incorporar, segons el cas, el referent a:

Instal·lacions agràries:

• construccions admissibles, volums, distàncies, etc.

• usos de l’espai agrícola

• terraplenaments

• parcel·lacions

Les estructures efímeres (hivernacles, per exemple) haurien de ser contemplades en la normativa del PGM en ordenances
municipals o en la normativa del Pla Especial del Parc Agrari.

Directrius:

Cal que la normativa permeti el desenvolupament tecnològic de les explotacions agrícoles i la implantació d’equipaments
per aquestes i no condicioni la seva viabilitat.

Ateses les dificultats per modificar la normativa urbanística, els temes que poden presentar modificacions tècniques o de
disseny, amb el pas del temps, haurien de ser regulats mitjançant ordenances municipals o la normativa del pla especial
les quals, arribat el cas, són més factibles de modificar.

Conseqüències de no aplicació:

Dificultats per aplicar una normativa contra natura de l’explotació agrícola. Per sol·lucionar el problema, els ajuntaments
apliquen una varietat de criteris diferents d’un municipi a l’altre, des de la prohibició rigorosa fins la tolerància manifesta.

Agents implicats:

• Consorci

• Direcció General d’Urbanisme

• Ajuntaments

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.2.1,  2.2.3,  2.3.1,  3.1.1,  3.2.3.
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Línia estratègica:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MILLORAR-NE LA
VIABILITAT

Objectiu específic:

AFAVORIR L’ADEQUACIÓ DE L’ESTRUCTURA I EL DIMENSIONAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES ALS REQUISITS QUE EN
PERMETIN LA VIABILITAT

Mesura:

PROMOURE MECANISMES DE RELACIÓ ENTRE COMPRADORS, VENEDORS, ARRENDADORS I ARRENDATARIS DE SÒL
AGRÍCOLA, PER MILLORAR LES CONDICIONS DE REDIMENSIONAMENT DE LES EMPRESES AGRÀRIES

Descripció/Objectius:

La necessitat d’algunes empreses agrícoles de disposar de més terres de cultiu, o substituir les que han passat a altres usos,
topa amb un mercat poc transparent, amb evidents dificultats per trobar el que es busca. Convé articular un mecanisme
que permeti recollir les ofertes i les demandes de sòl agrícola, tant de compra-venda com de lloguer, amb la finalitat d’a-
gilitar el funcionament del mercat del sòl mitjançant la facilitació dels contactes entre interessats.

Directrius:

Aquest mecanisme s’ha de preveure de forma que sigui pràctic i el Consorci intervingui el mínim possible.

Evidentment, el Consorci no ha d’obtenir cap compensació econòmica.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment d´informació deficient sobre les ofertes i demandes reals entre els possibles interessats.

Agents implicats:

• Consorci

• Pagesos

Prioritat:

Mitja

Relacions amb altres mesures:

3.4.2.
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Línia estratègica:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE SERVEIS I LA MODERNITZACIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES PER MILLORAR-NE LA
VIABILITAT

Objectiu específic:

AFAVORIR L’ADEQUACIÓ DE L’ESTRUCTURA I EL DIMENSIONAMENT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES ALS REQUISITS
QUE EN PERMETIN LA VIABILITAT

Mesura:

DONAR SUPORT A LA CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA D’INICIATIVA PRIVADA I TRACTAR D’ATENUAR ELS IMPACTES PER
EXPROPIACIONS PEL PAS D’INFRAESTRUCTURES

Descripció/Objectius:

Afavorir les iniciatives de particulars per realitzar concentracions parcel·làries d’iniciativa privada. El suport pot ser tècnic
i/o econòmic, segons s’acordi en cada cas.

El pas d’infraestructures viàries ha comportat l’existència de restes de parcel·les, espais marginals o fraccionats del conti-
nu agrícola amb problemes de viabilitat per les seves dimensions o fragilitat als impactes. El Consorci pretén donar una
solució digna als problemes d’aquests espais, mitjançant la compra de parcel·les de sòl agrícola que, per la seva situació
marginal, ínfima superfície, degradació o situació estratègica, presentin problemes per a la seva explotació competitiva,
cercant en cada cas la millor alternativa.

En la mesura que sigui legalment possible, el Pla Especial del Parc Agrari hauria de preveure en la seva normativa mesu-
res perquè amb les expropiacions s’atenuï la problemàtica de les parcel·les marginals.

Directrius:

Les operaciones de concentració parcelària són dificils d’acordar entre propietaris. És per això que caldrà un suport impor-
tant per afavorir que es duguin a terme, sobretot pel que pot suposar com a alternativa a la compra de terres pel Consorci
en determinades àrees marginalitzades.

Les entitats expropiadores han de responsabilitzar-se del problema que creen deixant espais marginals i oferir una alter-
nativa.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats.

Manteniment d’àrees marginalitzades amb una degradació difícil d’evitar.

Agents implicats:

• Propietaris

• Consorci

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

3.4.1.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

MILLORAR LES RELACIONS ENTRE LES ZONES NATURALS I LES ÀREES D’ACTIVITAT AGRÍCOLA, ATENUANT ELS IMPACTES
DE LA FAUNA SILVESTRE

Mesura:

VETLLAR PERQUÈ LES RESERVES NATURALS (RN) DEL DELTA DEL DELTA DEL LLOBREGAT ADOPTIN MESURES PER MINI-
MITZAR L’IMPACTE DE LA FAUNA SILVESTRE SOBRE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA DEL SEU ENTORN

Descripció/Objectius:

A les RN del Delta del Llobregat hi viuen o hi passen temporades aus diverses. Les més nombroses són les polles d’aigua
en un entorn immediat i els ànecs coll-verds en un radi de pocs quilòmetres. S’ha demostrat l’existència d’una relació entre
la quantitat de zones d’alimentació per a aquestes aus dins de les reserves i els atacs als camps, especialment d’ànecs coll-
verds.

Es tracta, doncs, que a les reserves naturals es disposi de zones d’alimentació d’aquests animals en la proporció adequa-
da a la població que acullen, així com altres mesures que es considerin necessàries segons l’evolució del problema.

L’aparició en el futur d’altres impactes d’aus procedents de les reserves sobres les zones agrícoles de l’entorn ha de com-
portar noves mesures dins de les reserves per solucionar el problema.

Directrius:

Les RN no han de comportar una afectació a l’agricultura del seu entorn.

Els impactes negatius produïts per la fauna procedent de les RN han de ser reduïts al mínim per l’administració responsa-
ble de les reserves.

Conseqüències de no aplicació:

Els danys que es produeixen sobre els conreus són importants i, per tant, afecten la renda dels pagesos, dificulten la marxa
normal de l’explotació agrària, i en algunes zones més afectades, condicionen la viabilitat econòmica de les empreses agrà-
ries.

Agents implicats:

• Consorci del Parc Agrari

• Departament de Medi Ambient de la Generalitat

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

4.1.3.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

MILLORAR LES RELACIONS ENTRE LES ZONES NATURALS I LES ÀREES D’ACTIVITAT AGRÍCOLA, ATENUANT ELS IMPACTES
DE LA FAUNA SILVESTRE

Mesura:

CONCERTAR AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA GESTIÓ PROFESSIONAL DE LA FAUNA SILVESTRE DE LES ÀREES
NO INCLOSES EN LES RN, PER TAL DE MINIMITZAR EL SEU IMPACTE NEGATIU EN L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

Descripció/Objectius:

L’espai agrari acull un seguit d’indrets més o menys naturals (pluvials, canyars, pinedes, rieres, marges, aiguamolls, etc.)
enmig de les zones agrícoles. Aquests indrets són l’hàbitat d’una variada fauna silvestre. També arriben a aquestes zones
aus procedents d’altres indrets, que provoquen danys. L’abundància de determinades espècies, molt per sobre del que les
explotacions agrícoles poden suportar, aconsella que s’adoptin mesures per reduir les poblacions d’animals perjudicials.

En aquest sentit, es proposa un nou model de gestió de la fauna silvestre concertat amb la Generalitat de Catalunya
(Departament de Medi Ambient), que és qui té les competències, i el Consorci, que possibiliti el control professionalitzat de
la fauna a partir de les mesures més eficaces que es concloguin dels estudis que es realitzin per a cada espècie animal (ànecs
coll-verds, polles d’aigua, cotorres, estornells, gavines, conills, etc.).

Directrius:

El desequilibri de les poblacions de fauna silvestre a la zona és evident i té la seva motivació en el desequilibri dels usos
del territori. En no tractar-se, doncs, d’un fet “natural”, cal corregir les superpoblacions d’espècies fins situar-les per sota
del nivell que els usos agrícoles poden suportar. L’ús regular de la caça (o el foragitament) a càrrec dels pagesos és d’una
eficàcia molt limitada i fins i tot nul·la en algunes espècies, a més de comportar una nova càrrega per als pagesos en temps
de dedicació (especialment a la nit) de gestió de la fauna. Cal obrir-se a altres alternatives que haurien de ser aplicades
preferentment per un servei professionalitzat.

Conseqüències de no aplicació:

Els danys que es produeixen en els conreus són importants i, per tant, afecten la renda dels pagesos afectats, dificulten la
marxa normal de l’explotació agrícola i, en algunes zones més afectades, condicionen la viabiliat econòmica de les empre-
ses agràries. S’accentuarà la sensació d’impotència dels pagesos, en veure que l’administració competent valora més els
animals que els qui han treballat allí tota la vida. S’abandonaran les terres de les àrees més castigades, i es deixaran de
cultivar les plantes més afectades, independentment de la seva idoneïtat a la zona.

Agents implicats:

• Consorci del Parc Agrari

• Departament de Medi Ambient

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

4.1.1.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

MILLORAR LES RELACIONS ENTRE LES ZONES NATURALS I LES ÀREES D’ACTIVITAT AGRÍCOLA, ATENUANT ELS IMPACTES
DE LA FAUNA SILVESTRE

Mesura:

POTENCIAR, EN PUNTS ESTRATÈGICS, PRÀCTIQUES AGRÍCOLES D’INTERÈS PER A LA FAUNA SILVESTRE, QUE ACTUÏN DE
FORMA DISSUASÒRIA RESPECTE ALS ATACS D’AQUESTA ALS CULTIUS

Descripció/Objectius:

Realitzar, de forma programada i puntual en zones concretes estratègicament situades, pràctiques agrícoles tradicionals
favorables per a la fauna, com ara la inundació estacional de camps (estanyada) i el repòs temporal (guaret), per tal de
compaginar els beneficis agrícoles amb la dissuasió de la fauna salvatge d’atacar els conreus, oferint-li un espai alternatiu
i atractiu.

Directrius:

A partir de l’experiència d’estanyades de llarga durada dels primers anys, s’extrauran les conclusions sobre la incidència
d’aquesta pràctica en la fertilitat, desinfecció i desinsectació del sòl, en l’efecte dissuasiu d’aus de risc per l’agricultura, i
en la diversitat de les aus aquàtiques i limnícoles.

Caldrà dissenyar i experimentar l’efecte agrícola i de suport a la nidificació d’aus en sòls sorrencs, per treure’n les conclu-
sions adients.

El criteri general és que aquestes pràctiques siguin alhora beneficioses per a l’agricultura i per al medi natural.

L’aplicació d’aquestes pràctiques ha de tenir una implantació limitada a les necessitats reals.

Conseqüències de no aplicació:

Tot i no estar acabada l’experimentació de l’estanyada de llarga durada que es realitza, iniciada en el marc del projecte
LIFE, hi ha prou fonaments per copsar-ne els efectes positius. Per tant, es tracta d’una millora respecte de la situació actual
que es vol superar pels problemes que comporta a les explotacions agrícoles el descontrol de la fauna silvestre.

Si no s’aplica, es redueixen les possibilitats d’afrontar els problemes de la relació entre espais agrícoles i fauna silvestre.

Agents implicats:

• Consorci

• Pagesos

• DARP

• Ajuntaments

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

4.1.1,  4.1.2.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

RECUPERAR ZONES DEGRADADES I TRASLLADAR O ELIMINAR LES INSTAL·LACIONS ALIENES AL MEDI AGRARI

Mesura:

REDACTAR I IMPLEMENTAR PLANS DE RECUPERACIÓ DE LES ZONES DEGRADADES PER TAL DE RESTABLIR LA SEVA
POTENCIALITAT

Descripció/Objectius:

A partir de l’inventari de les zones degradades, s’estudiaran les possibles alternatives a cada cas atenent a les caracterís-
tiques de la degradació, la titularitat del sòl, l’entorn i la potencialitat. Posteriorment, a la vista de les possibles alternati-
ves, s’elaborarà un pla per a la seva recuperació.

Directrius:

La regeneració de l’espai, en el sentit que sigui, no ha de comportar la presència de nous problemes per a les zones agrí-
coles veïnes.

Les alternatives han de ser realistes, si no, com que són inaplicables, no comportaran la recuperació de l’espai degradat.

Conseqüències de no aplicació:

Cas que no es recuperin les zones degradades i no es posin els mecanismes per evitar noves degradacions, es mantenen
o agreugen els perjudicis al seu entorn agrícola i natural, es malmet el paisatge, es creen focus de contaminació i es des-
trueix l’estructura territorial del parc.

Agents implicats:

• Propietaris

• Consorci

• Ajuntaments

• Departament de Medi Ambient

• Departament de Política Territorial

• Ministeri de Foment

Prioritat:

Alta-Mitjana, segons la zona degradada

Relacions amb altres mesures:

1.4.2,  4.1.4,  4.2.3,  4.3.1,  4.4.2,  4.5.1.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

RECUPERAR ZONES DEGRADADES I TRASLLADAR O ELIMINAR LES INSTAL·LACIONS ALIENES AL MEDI AGRARI

Mesura:

DETERMINAR LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS ALIENES AL MEDI AGRARI EXISTENTS DINS DEL
PARC I ELABORAR UN PLA DE TRASLLAT O ERADICACIÓ

Descripció/Objectius:

Previ coneixement de la situació administrativa de les instal·lacions dedicades a usos aliens al medi agrari i, per tant, fora
d’ordenació, s’elaborarà un pla d’eliminació o trasllat que haurà de contemplar diverses vies, fases i temporalitzacions en
funció de la situació administrativa de cada cas. Aquest pla s’haurà d’elaborar amb els ajuntaments, ja que son ells els que
tenen la capacitat legal suficient per actuar.

Una vegada elaborat el pla s’haurà de programar la seva aplicació.

En el cas de determinades activitats (les paraagràries), cal preveure la seva reubicació en els agropols.

Directrius:

En el cas que alguna activitat no es pugui fer fora per raons legals, s’hauran d’adoptar mesures administratives per limi-
tar al màxim el seu impacte en el territori agrari.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment dels problemes de tipus divers i de la imatge de tolerància de la il·legalitat en l’àmbit del Parc.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

• Propietaris d’activitats

• Direcció General d’Urbanisme

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

3.1.3,  4.2.1,  5.3.2.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

RECUPERAR ZONES DEGRADADES I TRASLLADAR O ELIMINAR LES INSTAL·LACIONS ALIENES AL MEDI AGRARI

Mesura:

ELIMINAR ELS HORTS FAMILIARS IL·LEGALS I ESTABLIR EN ÀREES SEGREGADES DE L’ESPAI AGRÍCOLA ZONES DESTINA-
DES A AQUESTA ACTIVITAT

Descripció/Objectius:

Eliminar els horts familiars il·legals d’arreu del Parc que ocupen sòl públic o privat sense el consentiment dels propietaris.

Arribar a acords amb els propietaris (molt majoritàriament Adminsitracions públiques) per netejar l’espai d’horts i recupe-
rar-lo paisatgísticament.

Els horts de lloguer en terrenys privats que s’han subparcel·lat il·legalment s’han de tractar des de l’àmbit de la disciplina
urbanística i, per tant, de forma independent d’aquesta mesura.

Cal, però, també disposar d’una certa alternativa per a la ubicació d’horts familiars, tenint en compte la forta demanda
actual i futura d’aquest tipus d’equipaments.

S’han d’ubicar de forma segregada de l’espai agrícola professional, amb el qual no han de crear interferències. Fins i tot
podrien ubicar-se a l’entorn d’algun agropol.

En cada cas de zones d’horts controlats caldrà determinar el seu disseny, la inversió i la gestió.

Han de tenir unes condicions paisatgístiques compatibles amb un espai de qualitat.

El Pla Especial del Parc Agrari haurà de fer les previsions corresponents en aquest tema.

Directrius:

Convé estudiar les fórmules legals per aplicar la mesura.

Aquesta mesura comporta actuar de forma expeditiva per evitar nous assentaments d’horts. Tant en la zona netejada com
en altres indrets del Parc.

Les noves zones d’horts controlats han de ser les mínimes possibles, tot tenint en compte el paper que poden jugar a l’ho-
ra de donar un ús a sectors marginalitzats del territori.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment de problemes de degradació del paisatge, alteració de la parcel·lació, conflictes d’ús de l’aigua, ocupació en
alguns casos d’espais de domini públic, com la llera del riu, augment progressiu de la construcció de barraques, etc. Es
col·lapsen camins, la sobrefreqüentació crea problemes en els camps de l’entorn, etc. En definitiva, es degrada el territori.

Agents implicats:

• Consorci
• Ajuntaments
• Usuaris dels hortets
• Generalitat: ACA
• Direcció General de Carreteres
• DARP
• Ministeri de Foment: Direcció General de Carreteres
• RENFE
• Propietaris privats

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.4.2,  3.2.1,  3.1.3,  4.2.1.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

VETLLAR PER LA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LA VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL I FER UN SEGUIMENT ACURAT DE LA QUA-
LITAT AMBIENTAL DEL PARC AGRARI

Mesura:

ESTABLIR ACORDS AMB LES ADMINISTRACIONS COMPETENTS PER TAL DE DETERMINAR ELS MECANISMES DE RELACIÓ
AMB EL CONSORCI PEL QUE FA A LES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS QUE DETECTI EL SERVEI DE
VIGILÀNCIA DEL PARC

Descripció/Objectius:

Les competències de disciplina urbanística són dels ajuntaments i de la Generalitat i són intransferibles al Consorci, el qual
farà les seves tasques de vigilància urbanística.

Les competències ambientals són també competència dels ajuntaments i la Generalitat.

Convé establir mecanismes de relació amb les administracions competents en cada cas, perquè els sigui transferida la
informació o la puguin demanar.

Directrius:

Convé fer operatiu allò que preveuen els estatuts del Consorci, en les finalitats:

• Vetllar pel compliment de la legislació i plantejament vigent.en les funcions:

• Gestió del pla especial que a aquest efecte es redacti.

• Informar amb caràcter previ sobre qualsevol proposta d’actuació per desenvolupar en tots els sectors de l’àmbit de l’es-
pai agrari, prenent com a base els aspectes específics que per aquest es regulin.

• L’elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística dins de l’àmbit de l’espai agrari, prèvia
delegació, si s’escau, dels membres consorciats.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitat en el manteniment de la legalitat urbanística i qualitat del territori.

Agents implicats:

• Ajuntaments

• Consorci

Prioritat:

Alta 

Relacions amb altres mesures:

1.4.2,  1.4.3,  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,  5.3.2.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

VETLLAR PER LA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LA VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL I FER UN SEGUIMENT ACURAT DE LA QUA-
LITAT AMBIENTAL DEL PARC AGRARI

Mesura:

ELABORAR UN PROGRAMA DE NETEJA D’ABOCAMENTS INCONTROLATS EN EL PARC AGRARI

Descripció/Objectius:

El Parc Agrari ha estat una zona on des de fa anys es produeixen nombrosos abocaments incontrolats, especialment en
les vores de camins i terrenys marginals. No es pot parlar de qualitat del territor agrari si no es treballa per netejar sis-
temàtivcament els abocaments, ja siguin puntuals o difusos. 

S’elaborarà un programa de manteniment de neteja que permeti efectuar les operacions amb celeritat per part del
Consorci del Parc Agrari.

Directrius:

S’ha de donar una imatge de territori endreçat. El millor estímul per un abocament és un abocament que no es retira des
de fa temps. Cal que el període entre actuacions de neteja en el conjunt del parc sigui curt. 

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de qualitat del territori, i deteriorament de la percepció que el ciutadà té de l’agricultura de la zona i de les seves
produccions .

Agents implicats:

• Ajuntaments

• Consorci

Prioritat:

Alta 

Relacions amb altres mesures:

4.2.1,  4.3.3,  4.3.4.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

VETLLAR PER LA DISCIPLINA URBANÍSTICA, LA VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL I FER UN SEGUIMENT ACURAT DE LA QUA-
LITAT AMBIENTAL DEL PARC AGRARI

Mesura:

ELABORACIÓ I APLICACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES

Descripció/Objectius:

Les pràctiques agrícoles generen uns residus que no són reciclables en el marc de l’explotació agrícola. És el cas dels plàs-
tics d’hivernacles i túnels, els envasos de fitosanitaris, etc. També hi ha problemes d’eliminació de les tomaqueres d’hiver-
nacle.

Es tracta en cada cas d’actuar de suport a la implementació i difusió dels plans integrats de gestió (envasos de fitosanita-
ris) i participar o elaborar un pla que prevegi fórmules per derivar cadascun dels diversos productes cap al reciclatge o a
l’abocador si no hi ha cap altra alternativa.

Directrius:

Cal evitar que l’agricultura tingui uns residus i no saber què fer-ne, i que la seva eliminació inadequada perjudiqui l’en-
torn.

S’ha de buscar la manera de trobar una solució per als problemes que té el pagès quan ha de treure els residus fora de la
seva finca.

Les solucions han de ser factibles i a l’abast del pagès.

Possiblement algunes alternatives s’hauran de situar en un marc territorial superior al de la comarca, però això no ha de
ser cap obstacle perquè el Parc Agrari s’hi comprometi.

Conseqüències de no aplicació:

Manteniment i, amb el temps, agreujament dels problemes generats pels residus i per la seva inadequada eliminació.

Agents implicats:

• Pagesos

• Consorci

• EMSHTR

• Junta de Residus

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

4.2.1.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

VETLLAR PER LA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LA VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL I FER UN SEGUIMENT ACURAT DE LA QUA-
LITAT AMBIENTAL DEL PARC AGRARI

Mesura:

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL PARC AGRARI, ESTABLINT INDICADORS
DE QUALITAT (aigua, sòl)

Descripció/Objectius:

Definir uns indicadors bàsics i representatius del conjunt del Parc que puguin donar un criteri clar de com evoluciona la
seva qualitat ambiental, establint un protocol de mètodes de mesurament, periodicitat i avaluació de les dades.

Es consideraran els aspectes següents:

• qualitat d’aigües superficials i subterrànies

• contaminació atmosfèrica

• qualitat agronòmica dels sòls

• sanitat vegetal

• biodiversitat

• qualitat paisatgística

• nivell qualitatiu de l’activitat agrícola

• estat de les infraestructures agràries

• etc.

Directrius:

Aquests indicadors han de definir la sostenibilitat de l’agrosistema del Parc, la millora productiva i econòmica, la qualitat
dels recursos i la resposta social. Els indicadors no han d’esser excessius, han de ser de fàcil mesurament, han de perme-
tre obtenir dades fiables i fer un seguiment de l’evolució ambiental. A part de les pròpies, convé utilitzar les dades de les
xarxes de control de les administracions, d’empreses privades i d’altres institucions.

Conseqüències de no aplicació:

Si no es tenen dades periódiques que permetin conèixer l’evolució ambiental del conjunt del Parc, és difícil conèixer si es
tendeix a un dels seus objectius, el d’ésser un agrosistema sostenible.

Agents implicats:

• Consorci

• Administracions públiques (ACA, Junta de Residus, Ajuntaments, DARP, Departament de Medi Ambient)

• Pagesos

• Comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

1.3.5,  4.2.1,  4.2.4.
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Línia estratègica:

ACONSEGUIR UN ESPAI DE QUALITAT INTEGRAT EN EL TERRITORI I EN HARMONIA AMB EL MEDI NATURAL

Objectiu específic:

VETLLAR PER LA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LA VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL I FER UN SEGUIMENT ACURAT DE LA QUA-
LITAT AMBIENTAL DEL PARC AGRARI

Mesura:

DONAR SUPORT A LA REHABILITACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS TRADICIONALS EXISTENTS EN EL PARC AGRARI

Descripció/Objectius:

En el Parc Agrari hi ha diversos tipus de construccions (masies, casetes de camp, pous, etc.) que tenen un valor històric,
cultural o paisatgístic. L’estat de conservació d’algunes d’aquestes construccions presenta deficiències. La qualitat del Parc
també es mesura per l’estat d’aquests elements. En molts casos les cararcterístiques constructives fan que la rehabilitació
sigui cara, o que aquesta tingui un carácter manifestament deteriorador de la seva imatge.

Des del Parc Agrari s’haurà de realitzar un inventari de construccions característiques d’interès per tal d’establir un pla
anual d’ajuts per a la seva conservació, al qual es puguin acollir els propietaris.

En el cas de les masies, aquests ajuts s’haurien d’estendre a la dotació de serveis bàsics (aigua potable, etc.) que facin més
factible la qualitat de vida dels seus usuaris.

Directrius:

Cal que els ajuts siguin prou interessants perquè realment puguin motivar la rehabilitació, encara que sigui parcial, de la
construcció. Els ajuts han de  permetre que qui s’hi aculli faci una actuació realment apropiada.

Conseqüències de no aplicació:

Si no s’ajuda la rehabilitació, d’aquí a un temps, moltes construccions estaran greument alterades o estaran en ruïnes, ofe-
rint una imatge lamentable.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

• Propietaris

Prioritat:

Mitjana

Relacions amb altres mesures:

3.2.1.
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

ORDENAR I CONDICIONAR ELS ESPAIS I ELS ACCESSOS D’ÚS PÚBLIC AL PARC AGRARI

Mesura:

REDACTAR UN PLA DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS PÚBLICS, NATURALITZATS O NO, QUE PREVEGI TAMBÉ ELS
ACCESSOS SENSE INTERFERIR EN L’ACTIVITAT AGRÍCOLA DE LA ZONA.

Descripció/Objectius:

És evident que l’ús social de la ribera del riu té perspectives d’augmentar una vegada acabat l’endegament i iniciada la
recuperació mediambiental. Caldrà, doncs, ordenar els usos i aprofitar les potencialitats d’aquests espais. Per a aixó, s’e-
laborarà un pla de condicionament dels espais públics propers al riu i d’altres d’aillats dins del Parc, naturalitzats o no.

Això és aplicable a altres espais públics d’ús social o d’interés natural situats dins del Parc.

El pla preveurà, d’acord amb l’ordenació de camins, els accessos pertinents que han de ser condicionats per no interferir
en l’activitat agrària. Per a l’aplicació del pla, caldrà arribar a acords amb les administracions propietàries dels terrenys.

Directrius:

S’ha de mantenir el caràcter rústic, no enjardinat de l’espai. Això cal tenir-ho en compte en la previsió dels equipaments
que calgui implantar.

Cal tenir especialment en comtpe el problema dels aparcaments i la circulació de vehicles, bo i creant zones d’aparcament
en els enllaços amb el camí del riu i limitant el trànsit per aquest. 

Diferents Administracions publiques (Consell Comarcal, MMAMB, Diputació, i ACA) estan treballant en la definició dels
futurs espais de ribera del Llobregat. Caldrà coordinar les previsions per tal d’evitar impactes no desitjats sobre l’espai agrí-
cola i tenir clar quin és l’àmbit d’actuació del Parc Agrari.

Conseqüències de no aplicació:

Ús inadequat del territori i pèrdua de potencialitats, que poden afavorir el deteriorament dels espais de ribera i altres dins
del parc, alhora que interfereixin l’activitat agrícola.

Agents implicats:

• Consorci

• Agencia Catalana de l’Aigua (ACA)

• Consell Comarcal

• Diputació

• Mancomunitat de Municipis de l’AMB

• Ajuntaments

• Administracions propietàries de terrenys

Prioritat:

Alta.

Relacions amb altres mesures:

1.1.1,  1.1.2,  1.4.1,  4.2.1,  5.1.2.
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

ORDENAR I CONDICIONAR ELS ESPAIS I ELS ACCESSOS D’ÚS PÚBLIC AL PARC AGRARI

Mesura:

SENYALITZAR ADEQUADAMENT ELS CAMINS I ELS ESPAIS PÚBLICS AMB ELS USOS PERMESOS, RESTRICCIONS I ALTRES
INFORMACIONS D´INTERÈS

Descripció/Objectius:

Senyalitzar adequadament els camins i espais públics, indicant les restriccions de trànsit i usos, recomanacions de caràcter
cívic, informacions sobre localització de serveis, itineraris, valors naturals, etc.

Directrius:

El manteniment del caràcter rural de l´espai públic del Parc ha de combinar una limitació de la presència de senyals amb
la necessitat de fer evident les normes de conducta elementals en un espai amb una elevada freqüentació humana.

Això és també fonamental perquè la vigilància sigui efectiva.

Conseqüències de no aplicació:

Descontrol i deteriorament de l´espai.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

1.1.1,  1.4.1,  5.1.1.
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

DIFONDRE ELS VALORS, PRODUCTIUS, ECOLÒGICS I CULTURALS DEL PARC AGRARI

Mesura:

ELABORAR MATERIAL MULTIMÈDIA, PUBLICACIONS, EXPOSICIONS ETC., SOBRE EL PARC AGRARI

Descripció/Objectius:

La difusió dels valors del Parc Agrari s’ha de fer amb els mitjans adients.

Hi ha dos tipus de mitjans: els que s’ubicaran en el centre d’interpretació (exposició permanent, vídeos vinculats als 
programes pedagògics que es fan allí, etc.) i els que poden emprar-se en altres llocs (exposicions itinerants, publicacions
vídeos divulgatius).

Aquest material s’elaborarà segons els projectes de divulgació que decideixi el Consorci d’acord amb el desenvolupament
dels programes d’actuació.

Directrius:

Els materials divulgatius hauran d’anar destinats a un públic variat, i per tant, hauran de ser diversos per tal d’interessar a
diferents segments de la societat. S’haurà de posar en evidència el paper del Parc Agrari en la conformació de la qualitat
ambiental i del conjunt del territori del delta I de la vall baixa.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats en la valoració de l’espai agrari i de l’agricultura per part de la societat.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

5.2.2,  5.3.1,  5.3.2.
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

DIFONDRE ELS VALORS, PRODUCTIUS, NATURALS, AMBIENTALS I CULTURALS DEL PARC AGRARI

Mesura:

POTENCIAR L’ELABORACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA I DIVULGACIÓ SOBRE TEMES RELACIONATS AMB L’ESPAI I L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Descripció/Objectius:

La divulgació dels valors de l’espai agrari exigeix també treballs científics (històrics, econòmics, recerca, etc.) que aprofun-
deixin el coneixement i alhora aproximin el món cultural i científic a aquest territori.

Caldrà preveure la publicació de treballs específics de caràcter divulgatiu.

Es poden preveure diferents mecanismes per fer-ho possible (convenis amb entitats, beques, encàrrecs directes, treballs
universitaris, etc.), segons s’estableixi en cada cas. 

Directrius:

S’ha de cercar la participació d’entitats del món científic i cultural en aquesta mesura.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitat de valoració de l’espai agrari per a la societat, i de coneixement dels valors del Parc.

Agents implicats:

• Consorci

• Universitat

• Entitats culturals

Prioritat:

Baixa

Relacions amb altres mesures:

2.1.4,  5.2.1,  5.3.1,  5.3.2
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

DIFONDRE ELS VALORS PRODUCTIUS, NATURALS, AMBIENTALS I CULTURALS DEL PARC AGRARI

Mesura:

POTENCIAR ELS SERVEIS RELACIONATS AMB LA DIVULGACIÓ DE PRODUCTES DEL PARC i DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA

Descripció/Objectius:

La divulgació de les activitats agràries, les produccions agrícoles i del propi espai agrari del Parc i el seu entorn pot ser
objecte d’explotació com a recurs turístic i formatiu, tant pel que fa a visites i activitats diverses relacionades amb el medi
agrari, com a l’oferta gastronòmica de productes del Parc.

En la mesura que les activitats desenvolupades per particulars i entitats en aquest àmbit contribueixin a potenciar el conei-
xement del Parc pels ciutadans i a la promoció dels productes d’aquest, el Consorci establirà en cada cas el suport a la
implementació de l’activitat de serveis.

Directrius:

S’haurà de procurar que el tipus de serveis que s’implantin i/o utilitzin al Parc comptin amb la implicació del sector agra-
ri. Evidentment, no han de comportar interferències amb l’activitat agraria. Cal que esdevinguin una forma de promoció
i de generar recursos econòmics a la zona.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats

Agents implicats:

• Consorci

• Agents promotors de serveis.

Prioritat:

Baixa

Relacions amb altres mesures:

5.1.1,  5.1.2.
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

DIFONDRE ELS VALORS PRODUCTIUS, ECOLÒGICS i CULTURALS DEL PARC AGRARI

Mesura:

CREAR UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PARC ADAPTAT PER A ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES I DIVULGATIVES RELA-
CIONADES AMB EL PARC AGRARI

Descripció/Objectius:

Crear un centre d’interpretació del Parc Agrari, a la masia Can Comas. Caldrà rehabilitar-la i equipar-la per tal que pugui
realitzar aquesta funció, a més d’altres serveis del Parc:

• Punt d’informació i divulgació del Parc Agrari.

• Centre d’activitats pedagògiques.

• Centre operatiu del Parc amb espai per a serveis tècnics, servei de vigilància, servei de control de mosquits i entitats que
realitzin experimentacions a la finca.

El Centre ha de tenir un accés fàcil per arribar-hi els autocars de les escoles i les persones que vulguin accedir-hi.

S’haurà de tenir cura que la ubicació no comporti interferències negatives amb l’activitat agrària del seu entorn.

Directrius:

El Parc Agrari ha de ser un projecte inserit en la societat de la comarca. Per això, ha de donar a conèixer els valors de l’es-
pai agrari com un element positiu de l’entorn immediat dels ciutadans. Cal disposar de la infraestructura adient.

Conseqüències de no aplicació:

El Centre d’interpretació és el lloc on es concentren els equipaments per a la divulgació del Parc. No fer-ho vol dir pèrdua
de potencialitat per assolir un dels objectius generals del Parc: la seva funció pedagògica de l’espai agrari.

Agents implicats:

• Consorci

• Consell Comarcal

• Ajuntament del Prat

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

2.1.3,  2.1.4,  5.3.2.
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Línia estratègica:

CONSOLIDAR I DONAR A CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL PARC SENSE INTERFERÈNCIES AMB L’AC-
TIVITAT AGRÀRIA

Objectiu específic:

DIFONDRE ELS VALORS PRODUCTIUS, ECOLÒGICS I CULTURALS DEL PARC AGRARI

Mesura:

DESENVOLUPAR PROGRAMES PEDAGÒGICS SOBRE L’ESPAI I LES ACTIVITATS AGRÀRIES

Descripció/Objectius:

Es dissenyaran programes pedagògics per a escoles, atenent diversos nivells educatius. Aquests programes es desenvolu-
paran fonamentalment a la masia Can Comas com a centre d’interpretació del Parc. També es podran elaborar programes
específics per a col·lectius no escolars.

El contingut dels programes ha de permetre donar a conèixer aspectes generals o sectorials del medi agrari, els espais
naturalitzats, les plantes cultivades, el treball al camp, l’evolució de l’agricultura a la zona, etc., tot cercant que per mtjà
del coneixement es valorin les funcions de l’espai agrari del Parc.

Directrius:

Només amb el coneixement del Parc Agrari i de les activitats que s’hi desenvolupen els ciutadans el valoraran. Les activi-
tats divulgatives i pedagògiques tenen una importància cabdal per implicar el conjunt de la societat en la conservació i
desenvolupament d’aquest espai, que és fonamental per a la determinació del model i la qualitat del territori.

Conseqüències de no aplicació:

Pèrdua de potencialitats pedagògiques i de valoració de l’espai agrari per part de la societat.

Agents implicats:

• Consorci

• Ajuntaments

• Escoles

• Pagesos

Prioritat:

Alta

Relacions amb altres mesures:

5.1.1,  5.2.1,  5.2.4.
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Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

Parc Agrari
del Baix Llobregat

xarxa de municipis

pla de gestió
i desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat

xarxa de municipis

El Consorci està format també pels ajuntaments de Castell-
defels, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat,
Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llo-
bregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç del Horts i Viladecans.

Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Xarxa de
Parcs Naturals
Diputació de Barcelona


