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L’economia global camina a una recessió
En aquest moment tenim una sèrie de factors adversos que
interactuen entre si i, sembla, ens aboquen a una recessió. El
repunt de la inflació mundial s’ha intensificat fins a nivells
desconeguts en dècades, la qual cosa està provocant una
reacció contundent dels bancs centrals, pujant el tipus a EE.UU.
al 4% o el BCE al 2%, provocant tensions de les condicions
financeres a les empreses i els particulars. A més a més, una
proporció molt elevada de l’acceleració dels preus de consum
està sent provocada per un increment de moltes matèries
primeres importades, que alhora provoca la disminució del
poder de compra de les llars i de les empreses no financeres. I
com a guinda, l’encariment de nombroses matèries primeres
s’ha vist augmentada per les conseqüències de la guerra en
Ucraïna que, addicionalment, ha alimentat la incertesa sobre la
seguretat del subministrament energètic a Europa i, inclús,
sobre la possibilitat que es produeixi una escalada significativa
de les tensions geopolítiques globals.

A partir de mitjans d’agost, s’ha observat un tensionament de
les condicions financeres globals. A principis de l’estiu, degut a
l’alentiment de l’activitat, va propiciar la percepció que tindríem
una relaxació dels tipus d’interès. Però, posteriorment, el
refermament de les autoritats monetàries del seu compromís
de lluita contra la inflació va fer que es revertissin les
tendències. La pujada del tipus d’interès de la Reserva Federal
nord-americana està provocant una apreciació generalitzada del
dòlar, amb les conseqüències de l’encariment de les matèries
primeres o l’augment de la càrrega financera dels agents
endeutats en aquesta moneda (molt freqüent en moltes
economies emergents).

La vulnerabilitat del continent europeu a la guerra en Ucraïna
se’n deriva per la proximitat geogràfica a l’escenari bèl·lic i,
especialment, per la seva dependència de les matèries primeres
importades des de Rússia. I en concret del gas, que és utilitzat
com font d’energia primària per llars i empreses, i també en la
producció d’electricitat.

La suma d’aquests factors s’ha traduït en una revisió a la baixa,
amb caràcter generalitzat, de les previsions de creixement
econòmic. La persistència de taxes d’inflació elevades,
l’enduriment de les condicions financeres i les prolongades
distorsions de l’oferta de moltes matèries primeres ens han
conduït a un empitjorament de les perspectives a curt termini.

L’evolució econòmica depèn, en els trimestres més immediats,
de com es desenvolupi la guerra en Ucraïna. Un eventual
alleugeriment de la incertesa generada pel conflicte donaria peu
a una millora de l’activitat, en un context en el qual estan
començant a aparèixer senyals que els colls d’ampolla que han
patit la producció i el transport mundial podrien estar
començant a remetre, i que les pressions inflacionistes podrien
estar als seus màxims, com indica un cert abaratiment de la
major de les matèries primeres (després d’haver assolit nivells
de preus molt elevats).

CONTEXT ECONÒMIC

Evolució recent del preu de les matèries primeres
(escala índexs: 4 de gener 2021 = 100)

(Font: Banc d’Espanya)

Inflació en la UEM. IPC general i contribució dels seus 
components

Font: Banc d’Espanya

Previsions de creixement del PIB per regions
Font: Banco de Pagos Internacionales
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Es multipliquen els senyals de pèrdua de dinamisme
L’aixecament de la major part de les restriccions davant la
pandèmia, que ja havia impulsat la reactivació del segon
trimestre, ha afavorit la continuació del turisme internacional en
els mesos d’estiu.

Però l’afiliació a la Seguretat Social, amb un vigor que havia
sorprès a l’alça durant el primer semestre, es va desaccelerar en
el tercer trimestre (fi dels contractes temporals d’estiu?). A més
a més, l’encariment de l’energia, que ha anat estenent-se
gradualment a una proporció creixent de béns i serveis del
cistell de consum de les llars, ha reduït el poder de compra
d’aquests agents, que ha provocat alhora un afebliment dels
indicadors que mesuren la seva despesa, anticipant-nos una
més que probable recessió en els propers trimestres.

Tanmateix, l’elevat cost de les matèries primeres energètiques i
la inseguretat amb el subministrament està afectant la
producció de les indústries electrointensives. En conjunt,
aquesta disminució de rendes de la indústria i de les llars està
provocant una reducció de la demanda de la producció de la
resta de les branques. Per sort, l’enquesta del Banc d’Espanya
sobre l’Activitat Econòmica (EBAE), l’empitjorament de la seva
activitat percebuda per les empreses en el tercer trimestre
presenta una molta heterogeneïtat per branques, amb una
evolució més favorable en aquelles que s’han vist beneficiades
pel fi de les restriccions associades a la pandèmia, com
l’hoteleria i l’oci.

Diferents factors pressionarien a la baixa les perspectives de
creixement econòmic en els propers trimestres. A més a més de
la inflació, la reducció de la confiança dels agents i el
manteniment d’un elevat grau d’incertesa (tot molt influït per la
crisi energètica actual i la guerra d’Ucraïna), és probable que el
turisme perdi cert dinamisme un cop satisfeta la demanda
emmagatzemada després de la pandèmia. Tanmateix, s’espera
un afebliment de la demanda externa per la política monetària
general.

Les previsions ens indiquen que el PIB creixerà un 4,5% aquest
any, es desaccelerarà fins al 1,4% en 2023 i torni a accelerar-se en
2024 fins al 2,9%.

L’economia catalana creix més que la zona euro, 
però menys que l’espanyola

L’augment trimestral del PIB català (1,5%) ha estat força més alt
que al conjunt de la zona euro (0,7%). El creixement interanual
de l’economia catalana (4,8 %) també supera la taxa interanual
de la zona euro (4,0%), encara que no arriba al creixement
interanual de l’economia espanyola (6,3%), que és dels més alts
dins la zona euro. Aquest creixement s’explica per la
desaparició de les restriccions sanitàries que ha impulsat
l’activitat. El sector serveis es beneficia principalment
d’aquestes restriccions mínimes, mentre que el sector
industrial, agrari i la construcció han patit el context
d’encariment de l’energia i d’altres inputs registrant variacions
interanuals d’un -1,5%, -1,6% i 0,5%, respectivament.

CONTEXT ECONÒMIC

Inflació a España: evolució i components
(Font: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat)

Projeccions de l’economia espanyola 
segons el Banc d’Espanya i l’INE

(data tancament projeccions: 30 setembre 2022)

Projecció 
juny 2022

Projecció
octubre 2022

2021 2022 2023 2022 2023

PIB 5,5 4,1 2,8 4,5 1,4
Consum privat 6,0 1,4 4,9 1,6 1,3
Consum públic 2,9 -0,2 0,4 -1,5 0,0
Formació bruta de 
capital 0,9 6,5 2,1 4,7 1,7

Exportacions 14,4 12,5 2,9 17,5 4,0
Importacions 13,9 7,0 4,0 8,2 3,1

PIB nominal 7,9 7,2 5,8 8,1 5,9
Deflactor del PIB 2,3 2,9 2,9 3,5 4,5
IPC 3,0 7,2 2,6 8,7 5,6
IPC sense energia ni 
aliments 0,6 3,2 2,2 3,9 3,5

Ocupació (hores) 7,2 4,6 1,5 4,0 0,8

Taxa d’atur 14,8 13,0 12,8 12,8 12,9

Capacitat (+) / 
necessitat (-) de 
finançament de la 
nació (% del PIB)

+1,9 +3,1 +3,2 +2,6 +2,7

Capacitat (+) / 
necessitat (-) de 
finançament de les 
AAPP (% del PIB)

-6,9 -4,6 -4,5 -4,3 -4,0

Deute de les AAPP (% 
del PIB) 118,3 114,9 113,2 113,3 110,7
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Torna a augmentar el nombre de persones en 
situació d’atur
Com quasi cada any, amb el final de l’estiu finalitzen molts
contractes lligats amb el turisme. Aquest any no ha estat
l’excepció i ara tenim 1.313 persones en situació d’atur més que
a finals del trimestre anterior. Si fem la comparativa amb el
tercer trimestre de l’any 2021, veiem com ha disminuït la
població en situació d’atur en 3.819 persones. Cal tenir en
compte que fa un any encara patíem les conseqüències dels
confinaments provocats per la pandèmia. I que, actualment, es
consideren persones no aturades a la gent que té un contracte
fixe-discontinu. En el tercer trimestre només trobem tres
poblacions que hagin disminuït el nombre de persones en
situació d’atur: Sant Joan Despí (-8), Vallirana i Castellví de
Rosanes (amb -4 cadascú). Tota la resta de poblacions han vist
augmentar les seves llistes de persones en situació d’atur. En
termes absoluts, destaquem les dades de L’Hospitalet de
Llobregat (+337), Cornellà de Llobregat (+125), El Prat de
Llobregat (+122) i Castelldefels (+120). En termes relatius, la
pitjor situació la trobem a La Palma de Cervelló amb un
augment del 10,7% per un augment d’11 persones. Amb
increment de persones en situació d’atur superior al cinc per
cent, també trobem: Molins de Rei (+9,2%), Abrera (+7,9%), Sant
Esteve Sesrovires (+7,9%), Santa Coloma de Cervelló (+7,3%),
Corbera de Llobregat (+6,3%), Castelldefels (+5,2%) i Torrelles de
Llobregat (+5,1%).

Nombre de persones en situació d’atur per població

Disminueix un 2% el volum de contractes de treball
En el tercer trimestre de 2022 es van signar 86.579 contractes
de treball, una xifra un 2% inferior a la del trimestre anterior, on
es varen signar 88.369 contractes. Fins a la reforma dels models
de contractes, teníem una dinàmica d’uns 90.000-100.000
contractes trimestrals. Com que ara molts contractes que eren
temporals s’han convertit en contractes fixos discontinus, la
xifra ha minvat lleugerament. Veiem que ara ens movem en
xifres de 85.000-90.000 contractes per trimestre. En el mes de
setembre, el 45% dels contractes van ser indefinits. Això
comporta un augment enorme respecte els anys anteriors en
els quals ens movíem amb percentatges al voltant del 10%.

Si fem la comparativa amb el tercer trimestre de 2021, el volum
de contractes de treball pateix una davallada superior al 9%,
amb més de 8.600 contractes menys. Com a possible explicació
optimista, podríem pensar que l’any passat veníem de les
restriccions del confinament i hi havia una bossa de contractes
pendents que es va signar de cop o que la finalització dels
contractes temporals ha fet disminuir el volum de contractes.
La visió pessimista ens faria pensar que estem al començament
d’una davallada de l’economia i això és un indicador avançat.

Cal destacar que en un ambient de disminució de contractes,
L’Hospitalet de Llobregat va augmentar en 1.025 els contractes
signats respecte al trimestre anterior, seguit de Gavà (+579) i El
Prat de Llobregat (+287). En termes relatius, les millors
poblacions van ser Gavà (+15’8%), Torrelles de Llobregat
(+15’1%), Begues (+14,9%) i Sant Vicenç dels Horts (+10,2%).

2021 2022
3T 4T 1T 2T 3T

Abrera 566 577 550 517 558
Begues 237 205 224 199 202
Castelldefels 2.640 2.533 2.609 2.322 2.442
Castellví de Rosanes 89 75 80 68 64
Cervelló 394 359 380 364 377
Collbató 174 172 146 154 159
Corbera de Llobregat 547 512 515 492 523
Cornellà de Llobregat 4.545 4.269 4.355 4.100 4.225
Esparreguera 1.140 1.167 1.133 1.088 1.116
Esplugues de Llobregat 1.889 1.838 1.852 1.697 1.734
Gavà 2.189 2.105 2.126 1.927 1.951
Hospitalet de Llobregat (L’) 13.545 12.863 13.287 11.966 12.303
Martorell 1.484 1.545 1.559 1.452 1.481
Molins de Rei 945 920 906 856 935
Olesa de Montserrat 1.269 1.248 1.246 1.172 1.192
Pallejà 417 409 403 373 389
Palma de Cervelló (La) 126 110 112 103 114
Papiol (El) 168 169 168 167 167
Prat de Llobregat (El) 3.289 3.110 3.230 2.871 2.993
Sant Andreu de la Barca 1.329 1.308 1.325 1.269 1.294
Sant Boi de Llobregat 4.393 4.152 4.256 3.908 3.985
Sant Climent de Llobregat 166 157 151 147 153
Sant Esteve Sesrovires 277 269 240 241 260
Sant Feliu de Llobregat 1.877 1.816 1.822 1.661 1.740
Sant Joan Despí 1.320 1.310 1.357 1.279 1.271
Sant Just Desvern 514 487 498 494 514
Sant Vicenç dels Horts 1.593 1.577 1.583 1.504 1.511
Santa Coloma de Cervelló 278 270 283 248 266
Torrelles de Llobregat 232 222 226 198 208
Vallirana 717 697 707 662 658
Viladecans 3.314 3.287 3.316 3.032 3.059
Total 51.663 49.738 50.645 46.531 47.844

Nombre de contractes de treball formalitzats per poblacions

2021 2022
3T 4T 1T 2T 3T

Abrera 2.668 2.224 1.635 2.179 2.201
Begues 484 382 281 175 201
Castelldefels 3.395 2.890 2.920 4.197 3.364
Castellví de Rosanes 165 147 158 255 209
Cervelló 388 371 397 398 405
Collbató 224 150 167 187 186
Corbera de Llobregat 355 298 296 309 294
Cornellà de Llobregat 7.929 7.816 7.477 7.158 7.338
Esparreguera 1.210 980 975 1.000 1.098
Esplugues de Llobregat 4.042 3.657 3.549 3.505 3.326
Gavà 4.373 4.347 3.613 3.661 4.240
Hospitalet de Llobregat (L’) 18.753 20.518 19.887 18.610 19.635
Martorell 7.190 7.628 5.245 5.929 6.031
Molins de Rei 2.054 2.145 2.017 1.904 1.719
Olesa de Montserrat 846 793 729 739 705
Pallejà 984 596 560 718 753
Palma de Cervelló (La) 86 108 97 105 66
Papiol (El) 554 587 518 625 575
Prat de Llobregat (El) 12.526 13.069 9.255 9.641 9.928
Sant Andreu de la Barca 2.688 4.618 3.539 3.422 2.083
Sant Boi de Llobregat 8.732 9.768 8.285 8.071 7.267
Sant Climent de Llobregat 128 125 94 146 133
Sant Esteve Sesrovires 2.457 2.982 2.061 2.685 2.320
Sant Feliu de Llobregat 1.983 1.890 1.956 2.191 1.933
Sant Joan Despí 3.248 2.998 2.729 2.922 2.805
Sant Just Desvern 1.883 1.827 1.791 2.015 2.148
Sant Vicenç dels Horts 1.304 1.181 1.088 1.119 1.233
Santa Coloma de Cervelló 329 329 278 397 353
Torrelles de Llobregat 113 111 105 93 107
Vallirana 458 389 399 440 420
Viladecans 3.671 4.138 3.638 3.573 3.503
Total 95.220 99.062 85.739 88.369 86.579

L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT
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El mercat immobiliari augmenta, anticipant-se a la
pujada de l’Euríbor?
En el segon trimestre de 2022 es van formalitzar 3.595
compravendes immobiliàries, la qual cosa implica un augment
del 26% respecte a les dades pre-Covid del segon trimestre de
2019, que varen ser de 2.850 operacions. Si fem la comparativa
amb l’any 2021, l’increment és del 85,2%. A partir d’ara, a causa
de l’augment dels tipus d’interès amb la finalitat de controlar la
inflació i de la incertesa econòmica fa que no podem fer
previsions de l’evolució futura del nombre de compravendes
immobiliàries. Tot i això, podem anticipar una més que probable
contracció en el tercer trimestre de l’any i un posterior
increment en l’últim.

Si fem la comparativa amb el primer trimestre de l’any, on
l’euríbor estava començant lleugerament la seva pujada, veiem
una lleugera acceleració de les operacions d’un 3,2%.

Com sempre, cada localitat té les seves característiques. Així
veiem com Sant Andreu de la Barca augmenta un 86,4% en
passar de 66 operacions l’any 2021 a 123 o Sant Joan Despí amb
+41,9% en passar de 86 a 122 operacions. Per l’altre costat, ha
reduït amb força el seu volum de compravendes Castellví de
Rosanes (-44,4%), encara que amb xifres absolutes només ha
disminuït en 4 operacions.

El Baix Llobregat és la segona comarca en renda
familiar disponible bruta de tot Catalunya
Segons dades de l’Idescat, la renda familiar disponible bruta
(RFDB) a la comarca del Baix Llobregat va augmentar un 5,0% en
el període 2018-2019. Això implica que la renda per habitant,
segons dades publicades aquest estiu, durant l’any 2019 el Baix
Llobregat era la segona de Catalunya, amb una renda del 103,6%
de la mitjana de tota Catalunya. Les comarques del Barcelonès,
amb una renda del 112,2%, del Vallès Occidental (del 101,7%) i del
Maresme (del 101,0%) completen les úniques quatre comarques
que tenen una renda familiar disponible bruta superior a la
mitjana catalana.

En el període 2014-2019, Sant Just Desvern és el municipi on més
va créixer la RFDB, entre els municipis de més de 10.000
habitants de tot Catalunya, que ja partia d’una situació
considerablement alta. A la banda contrària, entre els municipis
on menys ha crescut la RFDB, trobem Sant Andreu de la Barca.

Nombre de transaccions immobiliàries per població

2T/2019 2T/2020 2T/2021 2T/2022
Abrera 35 17 44 40
Begues 20 13 21 17
Castelldefels 183 90 209 254
Castellví de Rosanes 9 4 9 5
Cervelló 30 25 42 43
Collbató 12 2 19 17
Corbera de Llobregat 52 28 62 54
Cornellà de Llobregat 188 141 214 263
Esparreguera 70 43 81 76
Esplugues de Llobregat 91 57 105 115
Gavà 119 86 118 164
Hospitalet de Ll. (L’) 754 429 910 962
Martorell 54 55 77 82
Molins de Rei 79 87 79 91
Olesa de Montserrat 76 56 84 84
Pallejà 24 29 33 36
Palma de Cervelló (La) 12 8 8 10
Papiol (El) 10 6 13 16
Prat de Llobregat (El) 120 235 174 157
Sant Andreu de la Barca 62 44 66 123
Sant Boi de Llobregat 218 101 202 237
Sant Climent de Llobregat 10 4 8 10
Sant Esteve Sesrovires 31 14 32 28
Sant Feliu de Llobregat 115 88 163 136
Sant Joan Despí 61 41 86 122
Sant Just Desvern 87 46 50 60
Sant Vicenç dels Horts 68 46 80 58
Santa Coloma de Cervelló 19 8 18 23
Torrelles de Llobregat 20 7 18 21
Vallirana 54 27 68 69
Viladecans 167 104 190 222
Total 2.850 1.941 3.283 3.595

L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT
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Es recuperen els habitatges iniciats
En el segon trimestre de 2022 es varen visar 821
projectes de construcció d’habitatges al nostre
territori, preludi de la construcció de nous habitatges.

Comparat amb els 702 projectes visats del primer
trimestre, implica un augment de quasi el 17%
intertrimestral. Si veiem els habitatges visats en els
darrers anys, el 2019 ja vam començar a notar una
certa reducció dels habitatges iniciats, agreujada en el
2020 per la pandèmia Covid-19. Durant l’any 2021 es va
recuperar, amb escreix, la demanda latent arribant a
dades comparables a l’última bombolla immobiliària
de 2008. I s’espera que aquest any 2022 tornem a
tindre un volum d’habitatges nous iniciats similar al de
l’any passat. Aquestes dades ens corroboren el fet que
el sector de la construcció hagi tingut un lleuger
creixement del 0,5% en el segon trimestre de l’any, i no
una caiguda com el sector industrial.

Si mirem les dades per localitats es nota, i molt, l’inici
de les diferents promocions que es distorsionen.
Comparant les dades agregades de l’any 2022 amb
2021, Sant Boi de Llobregat més que duplica tota la
construcció del 2021 en només dos trimestres, i
Esplugues de Llobregat gairebé l’incrementa un 75%.
Però la que s’emporta el creixement més espectacular
és Abrera amb un increment del 600 %, ja que va tenir
una important promoció a 2020 (94), que no es va
repetir a 2021 (11), i en el 2022 ja porta 77 habitatges
iniciats.

Nombre d’habitatges iniciats segons els projectes visats 
als col·legis d’aparelladors per població

2017 2018 2019 2020 2021 2022T1 2022T2
Abrera 5 7 9 94 11 56 21
Begues 28 20 17 20 63 7 14
Castelldefels 40 156 67 53 75 3 13
Castellví de Rosanes 3 2 - 1 2 - 1
Cervelló 12 5 9 25 13 3 6
Collbató 16 13 11 14 17 1 2
Corbera de Llobregat 3 4 8 9 19 4 3
Cornellà de Llobregat 187 416 98 140 158 20 40
Esparreguera 18 8 21 11 6 - -
Esplugues de Llobregat 79 15 121 39 223 183 203
Gavà 48 128 82 193 41 15 3
Hospitalet de Llobregat, l' 746 558 598 692 665 149 169
Martorell 6 3 7 11 588 14 -
Molins de Rei 111 290 98 73 124 2 21
Olesa de Montserrat 54 16 82 7 111 26 -
Pallejà 24 10 28 54 49 1 44
Palma de Cervelló, la 2 1 - 3 - 3 -
Papiol, el 1 43 2 2 3 1 3
Prat de Llobregat, el 194 274 233 71 325 29 26
Sant Andreu de la Barca 2 62 42 12 13 5 3
Sant Boi de Llobregat 134 187 134 96 88 157 22
Sant Climent de Llobregat 2 3 1 7 2 - 2
Sant Esteve Sesrovires 4 4 9 6 17 1 5
Sant Feliu de Llobregat 114 196 101 230 89 5 6
Sant Joan Despí 190 312 7 87 269 - 201
Sant Just Desvern 639 124 296 51 21 4 2
Sant Vicenç dels Horts 14 8 19 15 31 - 1
Santa Coloma de Cervelló 1 3 5 1 39 - -
Torrelles de Llobregat 5 4 3 3 10 7 1
Vallirana 25 12 11 20 17 5 9
Viladecans 133 27 193 30 18 1 -
Total 2.840 2.911 2.312 2.070 3.107 702 821
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ECONOMIA CATALANA I DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

Resum dels principals indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d’economia espanyola i catalana II/2022 I/2022 IV/2021 III/2021 II/2021

Producte Interior Brut d’Espanya En % 
(trimestral) 6,3 6,3 5,5 3,5 17,8

Taxa d’atur d’Espanya En % 12,6 13,2 13,3 14,2 15,3

Inflació d’Espanya
Variació

interanual 
en %

10,2 9,8 6,5 4,0 2,7

Producte Interior Brut de Catalunya En % 
(trimestral) 4,8 6,7 6,3 3,9 18,7

Taxa d’atur de Catalunya En % 9,3 10,2 10,2 10,9 12,3

Inflació Catalunya En % 9,7 9,5 6,1 3,7 2,6

Indicadors d’economia de L’Hospitalet i el Baix 
Llobregat II/2022 I/2022 IV/2021 III/2021 II/2021

Afiliació a la Seguretat Social
Variació

interanual 
en %

3,56 4,33 0,86 2,54 4,25

Atur registrat
Variació

interanual 
en %

-25,51 -27,7 -27,3 -21,7 -8,2

Contractes de treball Valors 
absoluts 88.369 85.739 99.062 95.220 87.378

Treballadors autònoms Valors 
absoluts 62.740 63.055 63.699 62.828 63.030

Treballadors assalariats (tots el règims) Valors 
absoluts 370.935 379.694 371.709 367.771 361.780

Nombre d’empreses Valors 
absoluts 26.469 26.412 26.497 26.264 26.326

Requadre

AEBALL rebutja totalment l'ampliació de la ZEPA en
el Delta del Llobregat, per ser incompatible amb la
realització d'importants inversions, imprescindibles
per al futur del Baix Llobregat i de Catalunya

El disseny d'ampliació de l'espai natural protegit del
Delta del Llobregat, unit a la modificació del Pla
Especial del Parc Agrari presentat pel Govern, suposa
un greu perjudici per al territori del Baix Llobregat i
per a Catalunya, paralitza les infraestructures
ferroviàries i viàries, així com l'ampliació de l'aeroport.
La zona ZEPA és una figura especial de protecció de
les aus incompatible amb qualsevol activitat
econòmica mínimament tecnificada a causa de les
restriccions que imposa, sense que aquestes tinguin
un impacte necessàriament negatiu sobre la
conservació ambiental, i implica renunciar a les
inversions en infraestructures estratègiques i bàsiques
per al desenvolupament econòmic i social.
A finals del passat mes de juliol, el Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya va treure a exposició publica
la delimitació de la nova zona ZEPA, podent presentar-
se al·legacions fins a 30 d’ocubre.

Aquesta nova delimitació afecta i paralitza, en primer
lloc, l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, El Prat, i
encara més, impedeix el desenvolupament de la
proposta alternativa de les organitzacions contràries a
aquest, que consistia en una connexió mitjançant AVE
amb els aeroports de Reus i Girona. En segon lloc,
afecta a la conversió del Port de Barcelona en node
del Corredor Mediterrani, gràcies als nous accessos
previstos. Per últim, afecta a les inversions en
connexions ferroviàries previstes, com la de la nova
línia de Rodalies que uniria Castelldefels i Barcelona,
passant per Cornellà de Llobregat, així com qualsevol
altra inversió futura en infraestructures en la mateixa
zona.

En conseqüència, AEBALL, l'Associació Empresarial de
L’Hospitalet i el Baix Llobregat, que representa més
de 3.700 empreses i 51.000 llocs de treball, manifesta
rotundament el seu rebuig a l'ampliació de la ZEPA en
el Delta del Llobregat, per ser incompatible amb
infraestructures imprescindibles per al futur del Baix
Llobregat i de Catalunya, i per tant amb el
desenvolupament de l'activitat empresarial,
l'ocupació, la riquesa i la qualitat de vida del territori.
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