
Comarca:

Municipi:

Conca: Llobregat

A. DESCRIPCIÓ GENERAL

A.1. Tipologia: tipus i subtipus
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C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ

Altres noms:

B. NOM I CODIFICACIÓ

Nom: Olla del Rei

UTM_X: 415.051,00 UTM_Y: 4.569.837,00 Altitud (m): 1 Superfície (Ha): 6,61

Conca: Llobregat

Subconca:

C.1 Localització  administrativa

C.2 Localització  geogràfica

C.3 Localització i caracterització hidrològica

A.2. Descripció

Província:
Comarca:

Municipi/s

08001118

Codi Inventari anterior:

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:

Codi:

La zona humida del Campus del Baix Llobregat és una zona humida creada l'any 1998 al costat d'aquest campus de la 
UPC, format per diverses facultats i centres de recerca. Es tracta d'un conjunt de canals i llacunes interconnectats, 
envoltats per una zona enjardinada que és utilitzada sobretot pels alumnes del Campus com a espai de lleure. El 
sistema rep les aigües a través d'alguns canals de reg i la circulació està controlada a través de diversos mecanismes 
reguladors (interceptors, sobreeixidors, etc.). L'espai ha evolucionat molt favorablement des de la seva creació, fins al 
punt d'allotjar interessants espècies d'aus. 

Pel que fa a la vegetació, s'ha desenvolupat un canyissar i un cinturó gairebé continu de bogues, afavorint espais 
relativament tranquils i discrets per a la fauna. S'ha inventariat 6 espècies d'hidròfits, entre els quals destaquen diverses 
espècies del gènere Chara. A l'entorn més immediat de les llacunes predominen les zones enjardinades, amb gespa i 
alguns arbres plantats (àlbers, pins, etc.), però hi ha també diversos sectors formats per prats humits i jonqueres, que 
podrien millorar amb els anys si s'evita el trepig i es mantenen les aigües al nivell adequat.

La fauna és l'element natural més remarcable de l'espai. A més de les espècies habituals d'aquest tipus d'ambients 
(cabussets, ànec collverd, polles d'aigua, fotja, etc.), s'ha observat espècies com agró roig, martinet ros, polla blava, 
xibec, morell de cap roig, martinet blanc, etc. S'ha constatat també la nidificació de diverses espècies.

Els darrers anys han tingut lloc alguns episodis de contaminació de les aigües, que han afectat negativament la 
vegetació (mort de bogues i canyissos). També s'observen alguns residus (runes, etc.) a alguns punts. L'alta 
freqüentació és un altre factor d'impacte, tot i que, en contrapartida, la localització d'aquest espai el fa molt apte per a 
l'educació ambiental i la realització d'iniciatives experimentals de gestió de zones humides.

L'espai disposa d'un itinerari senyalitzat.

Bassa del Campus del Baix Llobregat

Baix Llobregat
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Castelldefels

Barcelona

Zones humides artificials

Zona humida restaurada o de nova creació

Pàgina 108001118 Olla del ReiZona humida:



E.3. Valoració

Zona humida creada l'any 1998 que ha estat colonitzada per nombroses aus aquàtiques i on es produeix ja la 
nidificació de diverses espècies. Interessant per a realitzar-hi activitats d'educació ambiental i gestió de zones 
humides.

D.1. Usos

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques

D.2. Alteracions hidrològiques

E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)

D. USOS I ALTERACIONS

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua

E. DIAGNOSI

E.2. Estat de conservació observat

3 Mediocre

D.5. Captacions i abocaments

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ

F.3. Gestió de l'espai

F.1: Figures de protecció

F.2. Masses d'aigua

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

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna

G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT

H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH

núm.d'estanys/llacunes:

I. ACTUACIONS I PRIORITATS

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

Data inclusió: 20/07/2012

Origen: artificial existència E Recup.?:

F.4. Gestió d'espècies

Alteració de la circulació de l’aigua

Recerca

Educació ambiental

Lleure i esports

Gestió com a zona humida

Aportacions d’aigua de riu/drenatges de mala qualitat

Entrades d’aigua de depuradores

Abocaments deixalles sòlides

Eutrofització

Proximitat nucli urbà (soroll, cont.lumínica,etc)

Abocaments de residus, runes, etc.

Presència d’espècies vegetals exòtiques

Presència d’espècies animals exòtiques

Enjardinament

Sobrefreqüentació antròpica

Tales forestals i neteges de vegetació de ribera

Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats

Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus

Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

Gestor Figura de gestió Inici Fi Observacions Tipus gestió

UPC 01/07/1998

Codi_situació Tipus mod.Data inici

M 15/07/2013 Modificació dels límits (nova delimitació)

I 20/07/2012

E 01/07/2008

I 21/06/2006

INZH (codi, nom, tipus,estat):

Actuació Prioritat(1max,2,3) Observacions

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.) 1 Millora la ordenació de l'espai públic
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Adequació morfològica i revegetació de zones degradades 1 Revegetació de la zona de darrera el cinyell 
helofític

Millora d'hàbitats 1

Retirada d'espècies exòtiques o invasores 1

Control de la hiperfreqüentació (regulació de visitants, etc.) 2

Regulació accés fauna domèstica 2

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a 
vianants, etc.)

3

Retirada de vegetació invasora 3
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