DECRET 226/1987, de 9 de juny, de declaració de les Reserves Naturals Parcials del
Delta del Llobregat de la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar-Filipines (DOGC núm.
866, 09.06.1987)
L'article 11 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais
Naturals, disposa que totes les zones humides han d'ésser
preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne
la
recessió
i la degradació, mitjançant les normes
corresponents, pels Departaments competents.
Atès que les zones humides del Delta del Llobregat
gaudeixen d'una riquesa natural remarcable, especialment
per la diversitat d'espècies ornítiques que acullen, i
estan sotmeses a una important pressió humana, donada la
seva proximitat als nuclis demogràfics i industrials més
importants de Catalunya;
Atès que el seu estat actual aconsella que s'apliqui
l'article 24.3 de la Llei 12/1985, d'Espais Naturals, que
especifica que les Reserves Naturals Parcials tenen per
objectiu protegir d'una
manera
absoluta
determinats
biòtops,
espècies,
hàbitats
i comunitats, així com
conservar escales en les vies migratòries de la fauna
salvatge;
A
proposta
dels Consellers dels Departaments de
Política Territorial i Obres Públiques, i d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu;
Decreto:
Article 1
Amb la finalitat de protegir les zones humides del
Delta del Llobregat, es declaren les Reserves Naturals
Parcials de la Ricarda-Ca l'Arana amb una superfície de
186,40 ha, totes al terme municipal del Prat del Llobregat,
i el Remolar-Filipines, amb una superfície de 110,30 ha,
als termes municipals del Prat del Llobregat (20,00 ha) i
de Viladecans (90,30 ha), els límits de
les
quals
s'especifiquen a l'Annex 1.
Article 2
2.1
Els
aprofitaments
forestals, agrícoles i els
aprofitaments hídrics en les zones delimitades com a
Reserves
Naturals
Parcials,
i
en les seves Zones
d'Influència, es regularan de manera que
no
puguin
representar efectes negatius sobre seu.
2.2
En
aquestes Reserves Naturals Parcials queden
prohibits els aprofitaments cinegètics
i
piscícoles,
l'eliminació i la modificació de la vegetació, l'abocament
de deixalles, enderrocs i productes contaminants, així com
la realització de noves construccions i qualsevol activitat
que comporti una alteració irreversible de l'hàbitat.
2.3
En aquestes zones no es podrà modificar l'ús del sòl
que es realitza actualment, ni s'admetran moviments de
terres, excepte quan es tracti d'actuacions de regeneració
i millora de les zones humides que es desenvolupin d'acord
amb el Programa de Gestió a què fa referència l'article
següent.
Article 3
3.1 L'administració d'aquestes Reserves Naturals Parcials

correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
mitjançant la Direcció General de Política Forestal, la
qual elaborarà cada any el Programa de Gestió corresponent.
3.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà
realitzar les actuacions i obres necessàries per a la
millora o recuperació dels hàbitats que es protegeixen, i
per al control i maneig de les poblacions animals.
Article 4
4.1 Als efectes d'aquest Decret s'establiran per ambdues
Reserves Naturals Parcials unes Zones d'Influència, amb la
finalitat d'ordenar les activitats humanes i l'ús adequat
dels recursos naturals per fer-los compatibles amb les
Reserves Naturals Parcials.
4.2
L'àmbit de les
Zones
d'Influència
esmentades
comprendrà, en qualsevol cas, els espais següents:
a) Reserva Natural Parcial de la Ricarda-Ca l'Arana: àrees
que envolten la zona de la Ricarda, situades a ponent del
canal de la Dreta del Llobregat i al sud del camí que du a
Cal Malet.
b) Reserva Natural Parcial del Remolar-Filipines: àrea
situada a ponent de la Reserva Natural Parcial fins a
l'autovia de Castelldefels i la Corredora, així com la
pineda de Cal Francès.
4.3
El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, per mitjà de la Direcció General de Política
Territorial, elaborarà un Pla Especial de Protecció que
delimitarà
aquestes
Zones
d'Influència
i establirà
l'ordenació urbanística detallada dels usos del sòl i de
l'edificació, amb l'objecte que no puguin ocasionar efectes
negatius sobre les Reserves Naturals Parcials contigües.
Disposició transitòria
Única
Mentre no sigui aprovat el Pla Especial a què fa
referència l'article 4, a les àrees esmentades en el seu
punt 2, regirà provisionalment el que estableix l'article
2.2
d'aquest
Decret.
Tanmateix
podran
continuar
desenvolupant-se sense limitacions els usos agrícoles que
actualment hi tenen lloc.
Disposició final
Única
Es faculta els Consellers de Política Territorial i
Obres
Públiques, i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
perquè en l'àmbit de les seves competències dictin les
disposicions que calguin per a l'execució i el desplegament
d'aquest Decret.
Barcelona, 9 de juny de 1987
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
Josep Miró i Ardèvol
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Reserva Natural Parcial la Ricarda-Ca l'Arana

Nord: Camí del Salí (revolt situat a 1.300 metres de la
costa). Des d'aquest punt segueix la tanca que limita l
finca de la Ricarda fins a arribar al punt on comencen els
camps de conreus en explotació, d'aquesta finca. Segueix
cap al SE aquest límit, fins a arribar al sector de
vegetació natural.
Gira cap al NE seguint la separació
entre aquesta vegetació i els camps de conreu fins a trobar
la pista que envolta el braç nord de l'estany de la
Ricarda, la qual separa igualment la vegetació natural dels
conreus i zones enjardinades, segueix la pista fins que
s'endinsa a la zona de vegetació natural.
Allà es desvia
cap al NE, seguint el canal que separa la vegetació natural
dels conreus. Manté la mateixa direcció fins a arribar al
canal que baixa de la Granja de la Ricarda al Semàfor (en
direcció SE) fins a arribar al final dels conreus. Segueix
en direcció NE el límit entre camps i vegetació natural
fins a arribar al canal de la Dreta del Llobregat, el qual
remunta cap al NO fins a arribar a un petit canal situat 1
km enllà. Gira cap al NE en línia recta seguint el canal
fins a arribar al camí de Can Beitàs i Ca l'Arana.
Est: camí de Can Beitàs o Ca l'Arana en direcció SE fins a
la platja.
Sud:
línia
de
costa en direcció
desembocadura de l'estany de la Ricarda.

oest

fins

a

la

Oest: marge dret (o de ponent) de la desembocadura, el
límit segueix la vora de l'estany fins a trobar a la tanca
de separació de la zona urbanitzada. Segueix la tanca en
direcció SW durant uns 630 m fins al camí del Salí, el qual
segueix fins al punt inicial.
Queda exclosa la superfície ocupada per l'edifici situat a
llevant de la desembocadura a 100 m de la platja.
- 2

Reserva Natural Parcial El Remolar-Filipines

Nord: punt sobre la tanca de l'aeorport que va des de
l'autovia a la corredora de les Bogues, a 100 metres de
l'autovia
de Castelldefels (C-246), el límit segueix
aquesta tanca 360 m, travessa la corredora de les Bogues i
en la mateixa direcció arriba a la 2ª corredora a 50 m de
la de les Bogues, tomba cap al SE i segueix tot el marge
esquerre i deixa dins del límit aquesta 2ª corredora fins a
trobar el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, el
límit segueix aquest terme municipal fins al punt on es
troben els termes muncipals de Viladecans, el Prat de
Llobregat i Sant Boi de Llobregat, gira cap el nord pel
límit del terme entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de
Llobretat fins a la carretera. Segueix pel marge sud de la
carretera fins a la tanca de la zona militar.
Est: a continuació segueix la tanca uns 225 m (en aquest
la tanca adopta una direcció sensiblement perpendicular a
l'estany), el límit es dirigeix cap a la costa excloent les
edificacions existents. A continuació segueix el camí més

pròxim a la vora oriental de l'estany, fins a arribar a la
platja i, tot mantenint la mateixa direcció,
a
la
desembocadura de l'estany.
Sud: des del marge dret de la desembocadura de l'estany,
el límit segueix la pista que envolta les instal·lacions
del càmping El Toro Bravo. A continuació el límit segueix
aquesta pista del marge del costat de l'estany en 580 m en
direcció NW i 200 m direcció W-SW. Des d'aquest punt en
línia perpendicular al marge del Braç de la Vidala. A
continuació segueix el marge del canal en 270 m. fins el
pont.
Oest: segueix la pista que envolta les instal·lacions
esportives. Després segueix una línia recta de 140 m (límit
de les instal·lacions) fins que arriba al marge de llevant
del canal artificial. Se segueix tot el marge fins a
l'extrem situat més al N des d'on es prolonga en línia
recta fins al punt inicial.

