
 

 
 

El PPC del Prat rebutja la proposta d’ampliació de la Xarxa 
Natura 2000 en l’entorn de l’aeroport 
 
 

El Portaveu del PP a l’Ajuntament del Prat, Antonio
Gallego, ha presentat una moció per tal que
l’Ajuntament de El Prat de Llobregat insti a la
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya a retirar la proposta d’ampliació de la
Xarxa Natura 2000 en l’entorn de l’aeroport del
Prat, per no obstaculitzar el present i futur
desenvolupament d’aquesta infrastructura. 
 
Antonio Gallego ha explicat que fa alguns mesos la

Generalitat va elaborar una proposta d’ampliació dels espais inclosos
en la Xarxa Natura 2000 on es planteja la incorporació d’un conjunt
d’espais naturals i una nova delimitació d’alguns espais ja inclosos
anteriorment.  
 
Per al portaveu del PP, una part d’aquesta proposta es planteja de
forma substancial a l’entorn de l’àmbit aeroportuari del Prat, fet que
“pot condicionar el desenvolupament futur de l’aeroport, sense que
aquest s’hagi decidit en funció del planejament estratègic, encara
pendent d’aprovació, del Pla Territorial Metropolità de Barcelona”. 
 
Segons Antonio Gallego, el Pla Director de l’Aeroport i la Declaració
d’Impacte Ambiental (DIA) corresponent, preveuen la creació d’un
parc litoral entre les reserves naturals del Remolar i la Ricarda. “El
desenvolupament d’aquests instruments és suficient per garantir la
qualitat dels hàbitats, en el moment actual i futur, essent, per tant,
innecessaris nous instruments de protecció més enllà dels que ja
estan establerts”, ha assenyalat. 
 
“Si la Xarxa Natura 2000 s’aprovés tal com està plantejada,
provocaria limitacions al correcte funcionament de l’aeroport, tant a
l’actualitat com a les seves futures possibilitats d’ús com a “hub”
transoceànic, amb una repercussió social i econòmica negativa”, ha
criticat el portaveu popular. 
 
Gallego considera que “aquesta proposta afecta molt directament al
territori, al teixit econòmic i a les comunicacions del Prat, fet que
ens obliga a posicionar-nos com a administració davant de la
possibilitat d’aprovació de la Xarxa Natura 2000”. 


