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Benvolguts/des,
El delta del Llobregat alberga un conjunt d’espais naturals de gran valor ecològic i
paisatgístic i que compleixen un important paper en l’equilibri territorial de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Aquest valor fa que gaudeixen de la màxima protecció
tant a nivell autonòmic com europeu.
És de destacar els trams de platja natural que encara es conserven, on hi podem
trobar unes comunitats vegetals i animals molt escasses i vulnerables que necessiten
de la mínima interferència humana per poder existir. Amb l’objectiu de conservar
aquestes platges, al municipi del Prat es va tancar a l’ús públic el tram litoral comprès
entre la desembocadura del riu Llobregat i la de l’estany de la Ricarda. Aquest
tancament es va fer tant per via terrestre com marina, mitjançant l’abalisament amb
boies en el cas del mar (veure figura de l’annex).
L’objectiu de l’abalisament és impedir l’entrada d’embarcacions, tant de pesca com
recreatives, en una franja de 200 m d’amplada, de manera que es doni la màxima
tranquil·litat a les aus aquàtiques i marines protegides que nidifiquen i descansen en
aquestes platges.
La prohibició de navegació en aquest tram de litoral està emparada en el Reglament
de la Llei de Costes (art. 69) i en l’Ordenança d’ús de platges del municipi del Prat
(art.14).
Per tal de fer efectiva la conservació de la biodiversitat d’aquest tram de platges
naturals, tant escàs al nostre litoral, cal la col·laboració de tothom. I es per això que
ens adrecem a vosaltres, per fer-vos coneixedors de l’existència d’aquest espai litoral
tant valuós i fràgil, i demanar-vos la difusió entre els vostres associats de la necessitat
de respectar la zona exclosa de navegació i de pesca.
Atentament,

María José Albaladejo Albaladejo
Gerent
El Prat de Llobregat, 4 d’abril de 2016

ANNEX

INFORMACIÓ SOBRE L’ABALISAMENT DEL TRAM DE PLATJA ENTRE L’ESTANY DE LA RICARDA I LA
DESEMBOCADURA DEL RIU LLOBREGAT. ANY 2016
Restricció d’accés a aquest tram del litoral, també per via marítima mitjançant l’abalisament amb boies que impedeixen l’entrada
d’embarcacions, tant de pesca com recreatives.
Abalisament del tram de platja entre l’Estany de la Ricarda i la desembocadura del riu Llobregat

Normativa:
Reglament de la Llei de Costes
(art. 69) i en l’Ordenança d’ús
de platges del municipi del Prat
(art.14).
Objectius:
Preservar la tranquil·litat de
les aus aquàtiques i marines
protegides que nidifiquen i
descansen en aquestes
platges i en el tram final del
Riu.
Conservar els recursos
pesquers del tram final del
Riu.

