08001108

Filipines Nord

Conca:

Llobregat

Comarca:

Baix Llobregat

Municipi:

Viladecans

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques d'interior, de terra baixa i muntanya mitjana
Aiguamolls i criptoaiguamolls

A.2. Descripció
Les Filipines Nord -també coneguda com a zona de Can Sabadell- forma part de l'antiga maresma de les Filipines. La
carretera C31 va partir aquesta maresma en dues zones, les "Filipines Nord" -zona humida situada al nord de la C31- i
"El Remolar-Filipines" -zona humida situada al sud-.
Aquest espai s'ha vist molt afectat pel desviament i condicionament de diferents infraestructures viàries, associades a
les obres d'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb la revisió de l'inventari, s'ha reduït la zona humida inicialment inclosa,
excloent-ne les zones ocupades per noves infraestructures.
La vegetació d'aquest espai està formada per diverses comunitats característiques de zones aigualoses: jonqueres,
prats humits, salicornars, canyissars i canyars. Destaquen per la seva extensió les jonqueres de Juncus acutus (hàbitat d
’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)"). Hi ha taques més localitzades de
salicornar dominat per cirialera fruticosa (Sarcocornia fruticosa) i herbeis de salats (Suaeda maritima) i (Suaeda
fruticosa) (hàbitat d’interès comunitari 1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) .
També hi apareix l'hàbitat d'interès comunitari 1430 "Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)".
Un altre ambient destacable són els canals d’aigua i les basses d’inundació permanent. Alguns d’aquests canals
conservaven les aigües relativament netes, per la qual cosa eren una reserva per a algunes espècies més exigents en la
qualitat de les aigües. És en aquestes zones on es va localitzar l’espargani comú (Sparganium erectum), que tenia aquí l’
única localitat en tot el delta del Llobregat. Després de les obres abans esmentades, cal estudiar l'estat d'aquesta
espècie a la zona. També s'hi havia citat espècies com la carofícia Chara vulgaris, les poligonàcies Polygonium
amphibium i Polygonium salicifolium, el lliri groc (Iris pseudacorus), la llentia d’aigua (Lemna minor), la boga, etc.
Pel que fa a la fauna, l'espai era una important zona d’alimentació de l’agró roig (Ardea purpurea) i l’arpella
(Circus aeruginosus).
Aquest espai s'ha vist molt afectat per la construcció de noves infraestructures viàries, tal com s'ha comentat
anteriorment. L'espai també és objecte d’abocaments incontrolats.
Aquest espai forma part de l’Eix Verd Remolar-Filipines-Reguerons, molt afectat per l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Està inclòs dins l'espai de la Xarxa Natura 2000 ES0000146 "Delta del Llobregat".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Filipines Nord

Codi:
Codi Inventari anterior:

08001108
1290800

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
Can Sabadell

C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Barcelona
Baix Llobregat

Municipi/s

Viladecans

Zona humida: 08001108

Filipines Nord

Pàgina 393

C.2 Localització geogràfica
420.467,35 UTM_Y:

UTM_X:

4.571.680,74 Altitud (m):

0 Superfície (Ha):

20,29

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Llobregat

Conca:
Subconca:
Origen: natural

existència: E

núm.d'estanys/llacunes: 0

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Regadiu i usos agrícoles

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua
Dragats i actuacions a la llera i marges
Variacions dràstiques del nivell d’aigua per derivacions, extraccions i bombeig (a la mateixa zona humida o a
Abocament de runes i residus inerts
Colmatació induïda (aportació de terres i altres materials)
Dessecació per obres de drenatge

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Aportacions d’aigua de riu/drenatges de mala qualitat
Eutrofització

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Sobrefreqüentació antròpica
Abocaments de residus, runes, etc.
Proximitat autopista/autovia/carretera
Proximitat aeroport
Tales forestals i neteges de vegetació de ribera
Alteracions directes a la vegetació no determinats

D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt deficient

E.3. Valoració
Zona d'aiguamolls molt afectada per l'ampliació de l'aeroport i les infraestructures associades.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Elevada diversitat biològica i representativitat
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

15a

CHC50

53a

Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits o,
fins i tot, inundats, del litoral
Canyissars

Font de les dades

53d

Canyars de vores d’aigua

CHC50

86a

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

CHC50

87a

Conreus abandonats

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom

CHC50

Font de les dades

1410
1420

Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)
Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)

CHIC50
CHIC50

1430

Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura
Xarxa Natura 2000

Subtipus

Codi

Nom

LIC/ZEPA

ES0000146

Delta del Llobregat

F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
Zona humida: 08001108

Filipines Nord

Pàgina 394

G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
01/03/2001

Data inclusió:
Codi_situació

Data inici Tipus mod.

M

01/11/2006

I

01/03/2001

Reducció significativa de l'àrea

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

1

Delimitació i control d'invasions del domini marítimo-terrestre (ZMT)

1

Instal·lació de passos de fauna

1

Retirada de línies elèctriques o telefòniques

1

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

2

Control de les captacions d'aigües

2

Delimitació definitiva domini públic hidràulic (DPH)

2

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions

2

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions

2

Millora d'hàbitats

2

Millora d'hàbitats

2

Retirada de runes i/o deixalles

2

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

3

Control de les captacions d'aigües

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 08001108

Filipines Nord
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420200

420400

420600

420800

4572200

4572200

4572000

4572000

4571800

4571800

4571600

4571600

4571400

4571400

4571200

4571200

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

ORTOFOTOMAPA

CODI: 08001108
SUPERFICIE: 20,29 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Viladecans
1:5.000

4571000

4571000

Títol del plànol :

NOM: Filipines Nord

1

Data :

420200

420400

DESEMBRE 2006

420600

ECAFIR S.L.

420800

