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ACORD
*29GHGHMXQ\SHOTXDOV¶DSURYHQPRGL¿FDFLRQVSXQWXDOVGHOD
delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000.
/D'LUHFWLYD&((UHODWLYDDODFRQVHUYDFLyGHOHVDXVVLOYHVWUHVSUHYHX
la creació de zones d’especial protecció per a les aus que garanteixin la conservació
de les aus incloses al seu annex 1.
/D'LUHFWLYD&((GHGHPDLJGHUHODWLYDDODFRQVHUYDFLyGHOV
hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, preveu la creació d’una xarxa
ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura
2000. Aquesta xarxa estarà formada per zones que cada Estat membre proposi a la
Comissió Europea sempre que continguin hàbitats o espècies d’interès comunitari
esmentats als annexos de la Directiva, i que compleixin els criteris de selecció que
la mateixa Directiva estableix. Aquesta Directiva estableix que totes les zones
d’especial protecció per a les aus s’incorporin dins la Xarxa Natura 2000.
/¶DUWLFOHbisGHOD/OHLGHGHMXQ\G¶HVSDLVQDWXUDOVHQODUHGDFFLy
TXHGyQDOD/OHLGHGHMXOLROGHPHVXUHVHQPDWqULDGHPHGLDPELHQW
estableix que correspon al Govern l’aprovació de la proposta d’espais perquè siguin
VHOHFFLRQDWVSHUOD&RPLVVLy(XURSHDFRPDOORFVG¶LPSRUWjQFLDFRPXQLWjULD /,& 
'HODPDWHL[DPDQHUDO¶DUWLFOHter.2 de la mateixa norma preveu que correspon
DO*RYHUQGHFODUDU]RQHVG¶HVSHFLDOSURWHFFLySHUDOVRFHOOV =(3$ HOVWHUULWRULV
més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d’ocells
que s’han de protegir.
En aplicació d’aquestes previsions, per l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre,
HVGHVLJQHQ]RQHVG¶HVSHFLDOSURWHFFLySHUDOHVDXV =(3$ LV¶DSURYDODQRYDGHOLPLWDFLyGHOVOORFVG¶LPSRUWjQFLDFRPXQLWjULD /,& (OJUDQYROXPGHGRFXPHQWDció gràfica que es va manejar per elaborar la llista d’espais per incloure a la xarxa
Natura 2000 i l’elevat nombre d’al·legacions rebudes i acceptades va propiciar que
es cometessin alguns errors, que es van detectar a posteriori, i que convé esmenar
per tal d’evitar disfuncions en la interpretació i en l’aplicació de les previsions que
conté l’Acord.
/¶HVPHQDG¶DTXHVWHVHUUDGHVUHTXHUHL[ODPRGLILFDFLySXQWXDOGHODGHOLPLWDFLy
GHOVjPELWVFRQFUHWVDIHFWDWV/D'LUHFFLy*HQHUDOGHO0HGL1DWXUDOKDMXVWLILFDW
que les modificacions comporten bàsicament l’actualització dels límits dels espais
protegits i que no afecten els valors dels espais objecte de protecció.
En conseqüència, aquest Acord modifica l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setemEUHSHOTXDOHVGHVLJQHQ]RQHVG¶HVSHFLDOSURWHFFLySHUDOHVDXV =(3$ LV¶DSURYD
ODOOLVWDGHOORFVG¶LPSRUWjQFLDFRPXQLWjULD /,& LFRQWpXQDQRYDGHOLPLWDFLyGH
GLYHUVRV/,&L=(3$TXHHQPRGLILTXHQODVXSHUItFLHDSDUWLUGHGDGHVFLHQWtILTXHV
contrastades.
A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge,
ACORDO:
—1 Aprovar la modificació puntual de la delimitació dels espais de la xarxa
1DWXUDTXHHVUHODFLRQHQDO¶DQQH[G¶DTXHVW$FRUG/DQRYDGHOLPLWDFLyTXH
conté l’expedient es representa a l’annex 2.
—2 Aquestes noves delimitacions substitueixen, per als espais indicats a l’annex
1, la que preveu l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen
=(3$LV¶DSURYDODQRYDGHOLPLWDFLyGHOV/,&
—3 Ordenar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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² &RQWUDDTXHVW$FRUGTXHH[KDXUHL[ODYLDDGPLQLVWUDWLYDHVSRWLQWHUSRVDU
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117
GHOD/OHLGHUqJLPMXUtGLFGHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVLGHOSURFHGLPHQWDGPLQLVWUDWLXFRP~7DPEpV¶KLSRWLQWHUSRVDUGLUHFWDPHQWUHFXUVFRQWHQFLyV
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini
de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
&DWDOXQ\DGHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVDO¶DUWLFOHGHOD/OHLGH
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 16 de juny de 2009
LAIA BONET RULL
Secretària del Govern
ANNEX 1
/OLVWDGHOVHVSDLVGHOD[DU[D1DWXUDREMHFWHGHPRGL¿FDFLySXQWXDOGH
límits

%JTQPTJDJPOT

Nom

Codi

Massís del Montseny

ES5110001

0RQWVHUUDW5RTXHV%ODQTXHVULX/OREUHJDW

(6

Serres del litoral central

ES5110013

Valls de l’Anoia

ES5110018

Boumort-Collegats

ES5130010

6qTXLDPDMRU

(6

0DVVtVGH%RQDVWUH

(6

5LX*DLj

(6

