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1. Context de l’avaluació ambiental de la Modificació Puntual 

Tal i com s’explica a l’apartat d’introducció de la memòria informativa de la Modificació Puntual 

del Pla General Metropolità (MPGM), l’article 8 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de decla-

ració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font 

Groga i de la Rierada - Can Balasc, estableix literalment que el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (ara Departament de Territori i Sostenibilitat), en col·laboració amb l'òrgan gestor del 

Parc Natural, els departaments de la Generalitat corresponents i les corporacions locals de l'àm-

bit del Parc, ha de formular el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. 

Per tal de donar compliment a aquesta disposició, en data 1 d’octubre de 2014 es va signar el 

conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el De-

partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Ter-

ritori i Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra 

de Collserola (CPNSC) per a la formulació, redacció, tramitació i aprovació del Pla especial de 

protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la 

Modificació puntual del PGM (MPGM o Modificació d’ara en endavant) d’acompanyament al Pla 

especial. 

Concretament, la clàusula segona del Conveni estableix que la formulació, redacció, tramitació i 

aprovació inicial i provisional de la MPGM d’acompanyament del Pla especial, d’acord amb la 

disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, es durà a terme per l’Àrea Metro-

politana de Barcelona seguint el procediment establert a la legislació urbanística, ambiental i 

sectorial vigent. 

La MPGM s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb les 

determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de diciembre, d’avaluació ambiental, la Llei 6/2009, de 

28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i la disposició addicional vuitena de la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-

neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

El present Estudi ambiental estratègic (en endavant EAE) incorpora els continguts establerts per 

la legislació vigent (Annex IV de la Llei 21/2013) i es centra a realitzar una diagnosi complemen-

taria a la de la MPGM que detecti els principals valors i condicionants ambientals útils per a 

l’avaluació ambiental de les alternatives i les propostes, per a la detecció de possibles impactes, 

anàlisi de propostes i plantejament de mesures ambientals per minimitzar-los. 

 

1.1. Abast territorial 

L’àmbit de la Modificació és el definit als plànols d’ordenació. Comprèn: 

a) Els sòls inclosos en la delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola, a excepció 

d’alguns que s’exclouen perquè tenen la condició de sòls urbans, formen part d’àmbits 

d’actuació urbanística o sectors de planejament derivat pendents de desenvolupament, 

i/o estan regulats de manera coherent amb el que estableix el Decret de Parc Natural. 

b) Els sòls de la vora exterior del Parc Natural que per la seva posició, valors ecològics i/o 

característiques físiques, han de ser ordenats de manera conjunta amb els de l’interior 

del Parc amb la finalitat de preservar i millorar la connectivitat ecològica de la Serra de 

Collserola amb els espais naturals de l’entorn. 

c) Altres sòls de la vora exterior del Parc Natural que s’inclouen per donar coherència al 

planejament resultant. 
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La superfície total de l’àmbit és de 8.350 hectàrees. 

 

1.2. Marc legal 

1.2.1. Marc legal ambiental 

Més enllà de la legislació marc en matèria d’urbanisme de la present MPGM, ja detallada en la 

memòria descriptiva i justificativa, a continuació es detalla el llistat de legislació europea, estatal 

i autonòmica que té una major incidència ambiental en el desenvolupament de la Modificació 

puntual de Pla General en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Marc general 

Àmbit europeu 

Directiva 2001/42/CE, relativa als efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa 

a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambi-

ent. 

Àmbit estatal  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 

Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

Decret 305/2006, relativa al Reglament d’Urbanisme. 

Biodiversitat i espais naturals 

Àmbit europeu 

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la 

conservació de les aus silvestres. 

Directiva 92/43/CE del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació dels Hàbitats naturals i 

la fauna i flora silvestres. 

Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, relativa a la conservació de la biodiversitat al 

territori de la UE, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna 

silvestres. 

Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relativa a la 

avaluació i gestió del risc d’inundació. 

Àmbit estatal 

Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ley 22/2015, del 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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Àmbit autonòmic 

Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de 

conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se 

n’aprova l’instrument de gestió. 

Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de 

les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. 

Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya 

Acord del Govern de la Generalitat GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 

d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària 

(LIC), que inclou la Serra de Collserola amb el codi ES5110024. 

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 

modificat pel decret 2006/2005 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, amb la 

inclusió de l’espai anomenat Serra de Collserola. 

Llei 6/1988, de 30 març, forestal de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural. 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’in-

fluència de les carreteres. 

Energia 

Àmbit autonòmic 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoefici-

ència en els edificis. 

Aigua 

Àmbit europeu 

Directiva 2000/60/CE, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 

d’aigües. 

Àmbit estatal  

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

Àmbit autonòmic 

Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Saneja-

ment de Catalunya. 

Decret 188/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca 

fluvial de Catalunya. 

Residus 

Àmbit estatal  

ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de  valorització i 
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eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i enderrocs. 

Àmbit autonòmic 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus de l’ambient atmosfèric. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

Contaminació atmosfèrica 

Àmbit europeu 

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a 

la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

Àmbit estatal 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partí-

culas, plomo, benceno y monóxido de carbono (Vigent fins el 30 de gener de 2011). 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix 

Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

ACORD GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos municipis de les comarques 

del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. 

ACORD GOV 127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

Addicionalment, tot i que no es tracta de cap figura normativa, el PEPNat té en compte l’establert 

a l’ ”Acord Polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona” derivat de 

la 1a Cimera per a la millora de la qualitat de l’aire celebrada el 6 de març de 2017 entre la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Di-

putació de Barcelona i representats locals. 

Contaminació acústica 

Àmbit europeu 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Àmbit estatal 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

Àmbit autonòmic 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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Decret 176/2009, de 10 de novembre, del Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la 

contaminació acústica.  

Contaminació lumínica 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn.  

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Patrimoni 

Àmbit autonòmic 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. 

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleonto-

lògic. 

Canvi climàtic 

Àmbit europeu 

COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

Àmbit estatal 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

Àmbit autonòmic 

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic. 

Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a 

les energies renovables. 

 

1.2.2. Avaluació Ambiental Estratègica 

Tal i com recull la normativa vigent en matèria d’Avaluació ambiental i, concretament la Llei 

9/2018, de 5 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 16/2015 en la seva disposició addicio-

nal vuitena, la Modificació Puntual del PGM en un territori com Collserola, espai protegit i Xarxa 

Natura 2000, fa que sigui necessari el procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica ordinària 

(AAE ordinària, d’ara en endavant).  

Amb això, el procediment d’AAE ordinària queda recollit als articles 17 al 25 de la Llei 9/2018, els 

quals estableixen els tràmits i requisits a dur a terme. Atenent al marc normatiu, un cop realitzada 

la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental, amb la tramitació del Document Inicial 

Estratègic (DIE), dutes a terme les consultes prèvies i emès el Document d’Abast per part de 

l’òrgan ambiental, el següent pas per l’aprovació inicial del Pla correspon a la redacció de l’Estudi 

Ambiental Estratègic. Els continguts requerits per l’EAE són els que es detallen a l’Annex IV de 

la Llei 9/2018. 

Posteriorment, i un cop finalitzat el període d’exposició pública del document aprovat inicialment, 

per tal que presentin al·legacions, s’elabora una proposta final del pla que, juntament amb l’EAE, 

el resultat de la informació pública i un document resum de com s’han integrat a la proposta final 

els documents esmentats anteriorment, es remet a l’òrgan ambiental. Una vegada finalitzada 

l’anàlisi tècnica de l’expedient és formula la Declaració ambiental estratègica (DAE) en un termini 

màxim de quatre mesos que dona per finalitzat el procés d’AAE. 
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1.3. Relació de la MPGM amb altres plans i programes 

Per a realitzar l’anàlisi de la relació dels plans i programes que poden tenir una clara incidència 

a Collserola, es fa un llistat general dels que poden tenir alguna relació amb la MPGM, i segui-

dament s’analitzen amb detall els que poden tenir unes repercussions ambientals més rellevants.  

Així, a continuació es mostra el llistat de plans i programes cercats, dels quals es destaquen el 

que s’han analitzat amb més detall pel capítol: 

- Pla territorial general de Catalunya (PTGC) 

- Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) 

- Pla Director Urbanístic metropolità (PDU) (en elaboració) 

- Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) 

- Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 

- Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 

- Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 

- Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya 

- Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

- Pla General de Política Forestal (PGPF) 

- Pla estratègic de caça a Catalunya (PEC) 

- Programa de desenvolupament rural (PDR) 

- Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) 

- Planificació de l'espai fluvial a la conca del Llobregat 

- Planificació de l'espai fluvial a la conca del Besòs 

- Planificació de l'espai fluvial a les conques de les rieres del Maresme i rieres Metropoli-

tanes 

- Pla especial d’emergències per incendis forestals (INFOCAT) 

- Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) 

- Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) 

- Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera 

i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) 

- Pla d’emergència exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) 

- Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 

- Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (PECAC) 

- Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya 

- Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB (PSAMB) 

- Pla d’adaptació al Canvi Climàtic de l’AMB (2016) 

- Pla Clima i Energia 2030, el camí cap a una metròpoli més autosuficient, resilient i neu-

tra en emissions (AMB, 2018) 

- Estratègia Catalana d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 2013-2020 

- Tercer informe del Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) 
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- Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya 

- Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona 

- Pla Clima de Barcelona 2018-2030 

- Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) 

- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) 

- Pla director d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) 

- Pla de transport de viatgers de Catalunya 

- Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 

- Directrius nacionals de mobilitat (DNM) 

- Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) 

- Pla metropolità de mobilitat urbana AMB 

- Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona 

- Pla de millora de la qualitat de l’aire a Barcelona (PMQAB) 

- Pla de mobilitat urbana de Sant Just Desvern 

- Pla de mobilitat urbana de Sant Feliu de Llobregat 

- Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès 

- Pla de mobilitat urbana de Molins de Rei 

- Pla de mobilitat urbana de Barcelona 

- Pla de mobilitat urbana de Cerdanyola del Vallès 

- Pla de mobilitat urbana d’Esplugues de Llobregat 

- Pla de mobilitat urbana de Moncada i Reixac 

- Pla de mobilitat urbana del Papiol 

 

1.3.1. Principals plans i programes amb incidència ambiental sobre Collserola 

Més enllà del marc de planejament territorial i urbanístic ja desenvolupat en la memòria de la 

MPGM, en aquest apartat es descriuen els principals plans sectorials des de l’òptica ambiental 

que tenen una major incidència sobre la Serra de Collserola. 

Pel que fa als plans sectorials en relació amb els espais d’interès natural, cal destacar el Pla 

d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que el 1992 va incloure bona part del Parc de Collserola amb 

l’objectiu que, de manera preventiva, s’apliqués el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legis-

lació urbanística.  

El 1997, la Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 va incloure la serra de Collserola en la 

Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) dins de la tipologia d’espais 

de muntanya litoral. De la mateixa manera que al 2006 es designa coma Zona d’Especial Pro-

tecció per a les Aus (ZEPA). I al 2010, amb la declaració com a Parc Natural, s’incorporen 39 

sectors d’ampliació al límit del PEIN tot comportant l’ampliació de la superfície protegida pel PEIN 

en 779,29 ha. 

La Serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i hàbitats d’interès co-

munitari en molt bon estat de conservació i, a més, disposa d’una situació estratègica pel que fa 
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a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. El 2014, es declaren 86 Zones Especials 

de Conservació (ZEC) a la regió mediterrània i s’aprova el seu instrument de gestió. L’objectiu 

marc és mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espè-

cies presents a l’espai. Per això, es defineix una sèrie de mesures basades en la gestió o restau-

ració d’ecosistemes; regulació de l’ús públic; aprofitament sostenible forestal, agrícola i ramader; 

prevenció i lluita contra incendis; i generació de cartografia temàtica. 

Durant aquest període ha estat vigent el Pla Especial d’ordenació i de protecció del medi natural 

del Parc de Collserola (PEPCo), aprovat al 1987, que ara es revisa.  

El Pla General de Política Forestal (PGPF) delimita la serra de Collserola com a terreny forestal 

d’especial interès i estableix un règim de compatibilitat d’activitats i usos forestals. El PGPF cons-

titueix el nivell superior de planificació de la superfície forestal de Catalunya i s’haurà de desen-

volupar a través del Pla d’ordenació dels recursos forestals (PORF). Aquests PORF d’àmbit 

regional (per la RMB encara s’ha de redactar) esdevindran, al seu torn, el marc de planificació 

obligatori dels instruments d’àmbits inferiors: els Plans municipals o supramunicipals forestals, 

els Plans d’ordenació forestal, els Plans tècnics de gestió i millora forestal i els Plans simples de 

gestió i millora forestal. 

En relació amb el cicle de l’aigua, cal destacar el Pla de gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya (PGDCFC) que realitza una anàlisi i una diagnosi dels recursos hídrics de tota la 

conca fluvial de Catalunya, les demandes d’aigua actuals i futures, i preveu les mesures bàsiques 

o complementàries necessàries per assolir quatre grans temàtiques: la millora de la qualitat hi-

dromorfològica i biològica del medi; la gestió de la demanda i dels recursos hídrics; la millora de 

la qualitat de les aigües; la modernització de regadius. La serra de Collserola es caracteritza per 

cursos d'ordre menor on no s'ha realitzat la modelització hidràulica com en el cas de la planifica-

ció dels espais fluvials (PEF). Així doncs, en el marc de la redacció de la MPGM s’ha dut a terme 

un estudi per la zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Pel que fa a vectors ambientals més relacionats amb fluxos metabòlics i de qualitat ambiental, el 

Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (PECAC) inclou la serra de Collserola com a 

zona geogràfica destacable sobre l’actual situació mediambiental de Catalunya. El PECAC 

desenvolupa estratègies de coordinació per assegurar que el PGPF tingui com a uns dels seus 

eixos vertebradors l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com en el cas de Collserola. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) inclou tots els municipis que 

formen part de Collserola com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, zones que 

sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per NO2 i PM10. El PAMQA esta-

bleix l’obligatorietat, en tots els municipis inclosos dins d’aquesta zona, de redactar un PMU per 

als seus municipis amb l’objectiu de reduir les emissions associades a la mobilitat, de manera 

que ja en disposen tots. 

En relació a la mobilitat, el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) preveu, 

respecte a la xarxa ferroviària, l’ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès, 

a determinar en el Pla territorial metropolità de Barcelona i el Pla Director d’Infraestructures 

de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI), així com un ramal amb característiques d'alta 

velocitat que ha de connectar els ramals del Llobregat i del Besòs per darrere de Collserola. En 

aquest sentit, el PDI preveu l’ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès a 

través d’un nou túnel d’uns 5 km de llargada a través de la serra de Collserola (Túnel d’Horta). 

D’altra banda, les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) són el marc orientador per a l’apli-

cació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius tempo-

rals, propostes operatives i indicadors de control. Les DNM s’apliquen a tot el territori de Catalu-

nya i tenen la naturalesa de pla territorial sectorial amb adequació a les directrius establertes pel 
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PTGC. Les DNM han de servir per a l’elaboració del Pla director de mobilitat de la Regió Me-

tropolitana de Barcelona (PDM) i PMU. En aquest sentit, el PDM conté 75 mesures, de les 

quals una bona part afecten a la mobilitat del corredor Collserola. D’aquestes mesures cal des-

tacar: el seguiment de la redacció i el desenvolupament dels PDU i POUM en referència a la 

concreció dels objectius de mobilitat del PTMB; el seguiment de les reserves de sòl per a infra-

estructures nodals de suport a la mobilitat; el programa i criteris de disseny de les noves infraes-

tructures viàries; la reducció de la contaminació acústica a les xarxes de mobilitat interurbanes; 

la millora de serveis a les xarxes de metros comarcals del Baix Llobregat i Vallès Occidental 

(FGC). 

A nivell metropolità, el Pla metropolità de mobilitat urbana AMB (en redacció), haurà de con-

tenir estratègies de mobilitat sostenible de l’AMB, el pla d’accés als sectors industrials i definir la 

xarxa viària bàsica metropolitana, la qual també transcorre per Collserola. El Pla no ha d’estar 

vinculat per les mesures proposades pels PMU, atès que afecten àmbits competencials diferents. 

La xarxa viària secundària local es correspon a la planificació de la mobilitat municipal i, per tant, 

les estratègies que determini el PMU es podran incorporar al POUM corresponent.A nivell me-

tropolità, trobem el Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB (PSAMB), que integra de forma 

coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques sectorials metropolitanes 

(urbanisme, transport i mobilitat, etc.) que siguin competència de l’AMB. El PSAMB preveu es-

tratègies per superar els processos de fragmentació existents i millorar la funcionalitat ecològica 

d’espais amb un grau d’aïllament molt alt actualment com Collserola, millora del coneixement de 

la biodiversitat i dels serveis ambientals que ofereix Collserola; avaluació de l’impacte de la con-

taminació lluminosa i plantejar mesures correctores; per citar les més rellevants. 

En relació al canvi climàtic, s’ha contemplat de forma general l’Estratègia Catalana d’adaptació 

al canvi climàtic a Catalunya (2013-2020), així com el Tercer informe del Canvi Climàtic a 

Catalunya (TICCC) i l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Tots tres 

plans analitzen la situació actual de Catalunya i estimen l’evolució dels efectes del Canvi Climàtic 

en els pròxims anys, tot fent propostes d’actuacions. Addicionalment, a nivell metropolità destaca 

el Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB i a nivell municipal el Pla Clima Barcelona (2018-2030) 

que pretenen donar compliment als objectius de reducció d’emissions marcats per la normativa 

de canvi climàtic a través de diferents àmbits i línies d’actuació. Així, tot i que aquests no esta-

bleixen estratègies concretes per Collserola, s’han tingut en compte els seus punts de forma 

genèrica en el desenvolupament de la MPGM. 

En relació amb el paisatge, el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, 

que estableix el marc normatiu de les polítiques i les actuacions en matèria de paisatge a fi de 

preservar-ne els valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics, delimita Collserola 

com a unitat de paisatge amb els seus trets distintius i principals valors, i avalua les debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats. Estableix uns objectius: uns paisatges naturals i forestals de 

Collserola ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i que compaginin 

l’activitat agropecuària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi; un paisatge 

de rieres i cursos d’aigua protegits davant transformacions discordants amb la seva rellevància 

ambiental i paisatgística; unes infraestructures lineals i de telecomunicacions integrades en el 

paisatge; un paisatge amb un ric patrimoni històric valoritzat i vinculat amb el paisatge que els 

envolta; un sistema d’urbanitzacions compactes i ordenades, integrat en el territori, i ben relaci-

onat amb l’entorn forestal; unes fites preservades i revaloritzades, que es mantinguin com a re-

ferents visuals i identitaris de qualitat; un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les pano-

ràmiques més rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de Collse-

rola. També realitza una sèrie de propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la pro-

tecció, a la gestió i a l’ordenació. 
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Per acabar, en l’anàlisi de la incidència d’altres plans i programes amb implicacions sobre Coll-

serola cal també mencionar, tot i que no sigui de caire autonòmic com tots els analitzats fins al 

moment sinó estatal, el de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2019, per 

la seva implicació directa en la identificació de les infraestructures energètiques planificades a 

tot el territori espanyol. El Pla preveu la creació d’una línia de 400 kV que connectaria Sentmenat 

i Sant Just Desvern a través de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i la serra de Collserola. 
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2. Contingut i objectius de la Modificació puntual 

2.1. Objectius i criteris generals de la Modificació Puntual 

Els objectius que guien la Modificació Puntual que aquí s’avalua es basen en la diagnosi ambi-

ental de l’estat actual del Parc i són els mateixos que els del PEPNat (que s’està redactant i 

tramitant en paral·lel). Són els que es recullen a continuació: 

1. Mantenir i millorar les condicions ambientals del Parc, que inclouen els factors 

abiòtics i biòtics, la conservació de la biodiversitat, dels hàbitats i els processos 

ecològics. Per tal que el funcionament biològic i ecològic de la Serra s’avingui als objec-

tius de preservació, és important assegurar les condicions abiòtiques adients. En clau de 

mantenir un estat de conservació favorable per les poblacions de les espècies i dels 

hàbitats propis, pel que fa la qualitat ecològica i l’estabilitat i complexitat dels hàbitats, 

caldrà garantir unes condicions favorables per a que es desenvolupin adequadament els 

cicles vitals de les espècies, els processos ecològics bàsics i les interaccions entre les 

diferents espècies. 

2. Millorar les condicions de les vores de la Serra de Collserola per tal de disminuir 

els riscos, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais lliures de l’entorn, 

facilitar l’accessibilitat dels usuaris a la Serra i corregir el caràcter suburbà 

d’aquests espais. La millora de vores del Parc tenen un paper fonamental per la per-

meabilitat ecològica. Ja que través de la restauració dels connectors ecològics degra-

dats, que transcorren per zones verdes urbanes, es garanteix que no hi haurà pèrdua de 

biodiversitat per aïllament de la Serra. D’altra banda, un millor accés des del sector peri-

fèric potencia la concentració dels usuaris en aquestes zones al mateix temps que pro-

tegeix les zones més internes. 

3. Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità. 

Qualsevol ús social de Collserola ha de garantir una compatibilitat amb la conservació 

del patrimoni natural i cultural, al mateix temps que assegura una preservació dels valors 

naturals presents.  

4. Mantenir i adequar les activitats de producció de béns orgànics i fomentar l’eco-

nomia verda. Cal equilibrar la incentivació de la producció de béns orgànics amb la con-

servació dels valors naturals i els usos que el PEPNat permetrà al Parc. Aquest ús es 

desenvoluparà en el marc de l’economia verda. 

5. Potenciar els serveis ecosistèmics. Cal precisar el coneixement dels serveis ecosis-

tèmics del Parc. Per poder millorar les decisions per la gestió del Parc cal entendre quin 

valor econòmic tenen els ecosistemes (l’actiu en biodiversitat i hàbitats, fixació de CO2, 

l’alliberament d’O2, la connectivitat ecològica, la preservació del cicle de l’aigua, el con-

trol de l’erosió i el manteniment dels sòls, el valor perceptiu i el paisatge, l’ús social, etc.) 

6. Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. Collserola té un pa-

trimoni construït que cal gestionar. És important tenir cura i mantenir el ric patrimoni his-

tòric i cultural existent, que a Collserola data des de fa més de 100.000 anys. 

7. Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes. Malgrat tenir un pai-

satge definit i diferenciat, la Serra es susceptible a patir pressions externes que la sim-

plifiquin. Així doncs, cal que el PEPNat juntament amb la MPGM garanteixin una gestió 

favorable del paisatge que minimitzi els impactes. 
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8. Afavorir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració publi-

coprivats. Cal implementar una nova visió de la realitat tot desenvolupant els coneixe-

ments actuals sobre les potencialitats i capacitat d’aprofitament dels recursos naturals o 

culturals atenent a les capacitats d’aquest territori, i fer-ho amb respecte pels serveis 

ecosistèmics. Cal introduir elements d’economia productiva en el territori, sense que mal-

metin o comprometin els valors ecològics i culturals. Per això cal considerar la inclusió 

de la iniciativa privada i donar oportunitats de gestió compartida compatible sempre que 

es garanteixi que s’orientin cap a la preservació i millora del patrimoni natural. 

9. Apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat can-

viant del territori i la societat. Davant la realitat que el medi natural evoluciona i canvia 

de manera dinàmica, és important utilitzar un instrument que sigui flexible i adaptable als 

canvis del territori i de la societat. Per aquest motiu, s’incorpora una eina multicriteri que 

permetrà garantir la preservació dels valors ambientals com espai lliure dins de l’Àrea 

Metropolitana, al mateix temps que potencia el desenvolupament dels usos i l’aprofita-

ment que n’enforteixen la protecció. 

Per assolir aquests objectius plantejats és necessari adequar les previsions del PGM en l’àmbit 

de la Serra de Collserola, especialment pel que fa als usos admissibles al sistema de parc forestal 

i les reserves dels sistemes viari i d’equipaments comunitaris que no s’han desenvolupat en els 

gairebé 40 anys de vigència del Pla. 

Tanmateix, cal tenir en compte que la present Modificació no permetrà assolir tots els objectius 

plantejats sinó que serà mitjançant la combinació dels dos instruments (la MPGM i el PEPNat) 

que es podran assolir aquests objectius. 

D’altra banda, en compliment dels principis de jerarquia normativa i de coherència, la present 

Modificació ha d’adequar les determinacions del PGM per tal que siguin congruents amb el marc 

legal i normatiu vigent, que ha canviat substancialment des de l’any 1976 (Llei d’espais naturals, 

Llei d’urbanisme, PTMB, etc.). 

Com a criteri general, les propostes de modificació tendeixen a simplificar i homogeneïtzar la 

regulació en l’àmbit del Parc, amb la finalitat que el PEPNat sigui l’instrument que defineixi el 

model estratègic i concreti la seva ordenació detallada. Aquesta homogeneïtzació no implica, 

tanmateix, una pèrdua de protecció, sinó que l’augmentarà en tant que els criteris per un nou ús 

o activitat seran més estrictes.  
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2.2. Model estratègic de la proposta d’ordenació 

La MPGM proposa una modificació de les qualificacions urbanístiques en l’àmbit de la Serra de 

Collserola, creant una nova subqualificació del sistema de parc forestal, anomenada sistema de 

parc forestal de Collserola (clau 29co). Aquesta subqualificació, que incorpora tots els espais 

lliures de la Serra, es regula amb la finalitat de preservar i millorar els valors ecològics i els serveis 

ecosistèmics, reconèixer i protegir els diversos espais i paisatges que conformen el mosaic agrí-

cola i forestal, i fomentar la conservació activa dels espais naturals de la Serra. 

A banda d’aquesta modificació en relació amb els espais lliures, la MPGM: 

- Incorpora un catàleg de masies i cases rurals, amb la finalitat de preservar i recuperar les 

edificacions que aporten qualitat al medi natural i afavorir la guarda i custòdia dels espais 

agrícoles i forestals. 

- Reconeix els sòls que han de formar part del sistema hidrogràfic, en els quals no s’hi pot 

permetre cap ús llevat dels previstos per la legislació en matèria d’aigües aplicable. 

- Racionalitza la xarxa viària i ferroviària; ajustant el planejament a la realitat construïda en 

aquells punts on hi ha discordança, reconeixen alguns vials existents, i eliminant les reserves 

per a vies locals i metropolitanes previstes en el PGM el desenvolupament de les quals podria 

incrementar la fragmentació de la Serra de Collserola. 

- Adequa les reserves d’equipaments i cementiris a les necessitats actuals i al que estableix 

el planejament territorial i sectorial, reduint substancialment la superfície d’equipaments i ce-

mentiris. Pel que fa als serveis tècnics, atès que poden estar en sòl no urbanitzable, passen 

a formar part de la clau 29co, que els admet amb determinades condicions (només s’admeten 

les instal·lacions que siguin necessàries o estiguin relacionades amb el densenvolupament 

d’algun dels usos admesos en la clau 29co, i les declarades d’interès públic, quan no es 

puguin implantar fora de la Serra, amb les mesures correctores i compensatòries correspo-

nents). 

- Modifica algunes qualificacions de les vores de la Serra amb la finalitat de millorar la connec-

tivitat ecològica i suprimir alguns sòls urbanitzables no delimitats que no són coherents amb 

el planejament territorial i sectorial i que no tenen les característiques adients per a ser trans-

formats. 

- Dur a terme altres modificacions menors en relació amb els sòls qualificats com a protecció 

de sistemes, amb les urbanitzacions de Montflorit i can Cerdà i amb alguns equipaments i 

vials del vessant barceloní de la Serra. 

  



17 

 

3. Diagnosi ambiental 

En aquest apartat, per una banda s’ha fet un resum sintètic dels elements més rellevants de la 

diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM, del document Diagnosi ambiental del Parc de 

Collserola feta per la Diputació de Barcelona l’any 2008, i del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Me-

tropolitana de Barcelona 2013 (PSAMB) per tal d’aprofitar així, tots els elements de diagnosi 

ambiental de la serra ja realitzats més recentment, i per tal de no generar informació redundant. 

Per l’altra, s’ha estudiat de forma més especifica elements clau per a l’avaluació del model d’or-

denació del Parc que no hagin estat tractats en aquestes diagnosis, o que hagin estat tractats de 

forma més superficial, o sense la voluntat de ser utilitzats per fer una avaluació posterior d’un 

model d’ordenació. 

En aquest sentit, les temàtiques complementaries estudiades s’han centrat majoritàriament en 

aportar elements per a la caracterització dels serveis ecosistèmics més determinants de la Serra 

de Collserola i que poden incidir de forma més rellevant en el seu model d’ordenació i en la 

diagnosi dels principals efectes que el canvi global i el canvi climàtic poden comportar sobre els 

valors ambientals de la serra. 

Si bé la diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM ha caracteritzat molt bé el medi natural 

i socioeconòmic del Parc Natural de Collserola, el PSAMB caracteritza molt bé ambientalment el 

marc territorial on s’insereix la Serra, i la diagnosi de la Diputació de Barcelona del 2008, ja va 

analitzar també altres elements de qualitat ambiental de la Serra lligats a vectors ambientals com 

la qualitat de l’aire, el soroll, la contaminació lumínica, etc. S’ha trobat interessant analitzar alguns 

dels serveis ecosistèmics més determinants pel model d’ordenació, degut a varies raons. 

Primerament, al fet que l’òptica del serveis ecosistèmics ofereix un punt de vista diferent, centrat 

en els beneficis que la biodiversitat i els ecosistemes de Collserola i les seves funcions poden 

oferir a un entorn tant poblat com el metropolità. En aquest sentit, aquesta anàlisi parteix d’una 

escala superior, que permet avaluar com determinades actuacions dins de Collserola poden re-

percutir en la població situada als seus entorns. 

En segon terme, perquè l’estudi dels serveis ecosistèmics de les principals àrees naturals és una 

preocupació internacional i europea (Economia dels Ecosistemes i la Biodiversitat TEEB, Avalu-

ació dels Ecosistemes del Mil·lenni EME. The Intergovernmental Science-Policy Platform on Bi-

odiversity and Ecosystem Services IPBES), encara incipient, i de la qual s’han generat pocs es-

tudis, i encara menys, estudis amb suficient profunditat. Actualment desconeixem en quin grau 

la Serra de Collserola ens aporta determinats beneficis ambientals, i quines són les àrees estra-

tègiques per garantir-los. En aquest sentit, l’estudi d’aquesta temàtica pot ser una aportació re-

llevant al coneixement de valors de la Serra estudiats des d’una altre òptica. Val a dir, però, que 

aquest estudi s’ha realitzat amb les millors dades disponibles actualment, i que aquesta és una 

línia de treball que s’haurà d’anar desenvolupant encara amb més profunditat en el futur. 

Finalment, l’estudi dels serveis ecosistèmics és també interessant en el cas del Parc de Collse-

rola, perquè pot oferir-nos moltes pistes de cara a gestionar els seus ecosistemes. L’estudi de 

serveis ecosistèmics diferents ens pot proporcionar criteris de gestió per maximitzar un determi-

nat servei que a vegades poden ser contraposats a l’assoliment d’un altre o redundar en la millora 

d’ambdós. Per exemple, la presència d’un bosc en un determinat lloc pot afavorir la regulació 

d’avingudes o inundacions, però disminuir la infiltració d’aigua en els aqüífers, en canvi la pre-

sència d’un determinat bosc en pendents molt elevats pot contribuir a la millora d’ambdós serveis 

disminuint la velocitat d’escorrentia de l’aigua. El coneixement de les àrees on una determinada 

gestió pot afavorir molts serveis ecosistèmics, pot ser molt rellevant per establir línies de protec-

ció, restauració i gestió. Més encara, en un espai on les dinàmiques i processos naturals estan 

tant lligades a l’actuació, freqüentació i presencia humana dels seus entorns. 
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Addicionalment, esmentar que en les diagnosis ambientals d’ambdues figures de planejament, 

tant la MPGM com el PEPNat, s’ha tingut en compte l’establert als documents d’abast emesos 

per l’òrgan ambiental. 

 

3.1. Medi físic 

3.1.1. Relleu i hidrologia 

Tal com s’explica en la diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM i, fent-ne una síntesi, la 

Serra de Collserola és un element orogràfic d’alçades discretes i formes suaus, amb pendents 

asimètrics més pronunciats a la vessant orientada a mar, mentre les carenes orientades al Vallès 

són llargues i amb un descens més suau. El punt més alt del massís és el cim del Tibidabo, situat 

a 512 m d’alçada. 

Pel que fa als pendents, al Parc Natural s’observa que la gran majoria de superfície, un 73,5% 

de l’àmbit, se situa per sobre el 20% de pendent. 

Aquest relleu i morfologia genera una xarxa de drenatge formada per torrents i rieres de poca 

entitat i longitud relativament curta. Podem diferenciar 99 sub-conques hidrogràfiques de super-

fícies molt variables, entre les quals destaca la conca de la Riera de Vallvidrera com a principal 

sistema hidrològic del Parc amb 1.894 ha de superfície, únic curs del Parc Natural amb cabal 

circulant gairebé tot l’any gràcies a les aportacions dels dretatges dels túnels i a l’aigua tractada 

de l’EDAR de Vallvidrera. Aquest sistema és tributari de l’aqüífer de la Vall Baixa del Delta del 

Llobregat. 

Cal destacar com a conques importants dins el Parc també, el torrent de Sant Medir, el torrent 

de Sant Iscle, el torrent de Can Carbassa i la riera de Sant Just. 

A nivell de conques principals, la conca més extensa del Parc és la de la riera de Sant Cugat, 

principal sistema tributari de l’aqüífer del Delta del Besòs, també protegit. 

A nivell de vessants, se’n poden definir 4: el vessant oest que aboca al Llobregat ja sigui direc-

tament o a la Riera de Rubí; el vessant est que drena al Besòs; el vessant nord que aboca a la 

Riera de Sant Cugat i, per tant, vessa al Besòs; i el vessant sud que vessa al Pla de Barcelona 

on l’aigua, a través de la xarxa de clavegueram, arriba al mar. La vessant del Pla de Barcelona 

és el més susceptible de patir problemes en relació a l’escorrentia superficial, ja que presenta 

majors pendents i menor cobertura de boscos. 

 

Pel que fa a la qualitat ecològica fluvial del Parc, en general en els trams superiors aquesta és 

més bona i va disminuint a mesura que s’acosten als espais periurbans, fent que no presentin 

vegetació estable i amb una qualitat suficient com ser un corredor longitudinal funcional.  

 

3.1.2. Geologia i sòls 

Pel que fa a la geologia, dominen a la serra les roques metamòrfiques, de les quals les predomi-

nants són les pissarres paleozoiques amb filons de quarsites, que ocupen el 57,7% de la super-

fície del Parc. 

Un 80% de la superfície del Parc està recoberta per roques poc permeables. No obstant existei-

xen tres tipus d’aqüífers a la Serra: aqüífers al·luvials, aigües subterrànies procedents del Besòs; 

aqüífers neògens, disposats entre materials d’origen detrític sedimentats a les valls de rieres i 

torrents; i aqüífers paleozoics, aigües que es mouen a través de les esquerdes de les roques 

seguint el pendents del terreny. Aquests aqüífers donen lloc a les aproximadament 200 fonts que 

es troben dins el Parc. 
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Producte d’aquests materials geològics al Parc de Collserola es troben els sòls situats sobre 

pissarres i altres roques silíciques, que són predominantment argilosos i de pH més aviat àcid, 

mentre que els sòls calcaris són escassos. A la façana costanera, les roques granítiques, com la 

granodiorita, han donat lloc a sòls sorrencs de sauló. 

Destaquen com elements del patrimoni geològic la geozona 336 “Successió miocena de Puig 

Pedrós i Molí Calopa” i 338 “Escletxes del Papiol Can Puig”, seguides del geòtop 337 “Pedreres 

i mina Berta”, així com la geozona 339 “Paleozoic de la Serra de Collserola i Santa Creu 

d’Olorda”, que inclou part d’altres espais inventariats.  

L’interès d’aquestes geozones és tant geològic com paleontològic, donat que presenten unes 

associacions molt característiques de la biocronozona de mamífers d’Europa Occidental. Des 

d’aquest punt de vista tenen un valor científic patrimonial d’àmbit internacional. En aquest sentit, 

cal destacar els valors de la pedrera Berta, inclosa al geòtop 337, de la qual recentment s’ha 

reafirmat la seva importància arrel d’un estudi realitzat per la Federació Catalana d’Espelologia1, 

que en destaca els valors mineralògics i patrimonials existents dins les instal·lacions i, en espe-

cial, a la mina del Quars, tenint així gran rellevància pel que fa als seus valors educatius. A més, 

cal tenir la pedrera Berta en epecial consideració per la seva situació actual, en tractar-se d’una 

activitat extractiva encara en actiu i pendent d’un nou Programa de restauració que haurà de 

garantir la preservació dels valors del geòtop així com dels diversos elements d’interès natural i 

patrimonial que es troben dins els seus límits, identificats i inventariats al PEPNat, al qual acom-

panya la present Modificació puntual.  

Com a impactes negatius i amenaces sobre aquest patrimoni destaquen l’ampliació i gradual 

ocupació de polígons industrials, els abocaments incontrolats especialment en aquells sectors 

on existien explotacions d’argiles o granitoides, la freqüentació incontrolada per part d’excursio-

nistes i escaladors, l’espoli per part de col·leccionistes de fòssils, i la construcció d’una via de 

circumval·lació del nucli urbà del Papiol. 

Pel que fa als sòls de Collserola, la Serra presenta diferents tipus de sòls que varien en funció 

de diferents factors, com són el material litològic original, la posició topogràfica, les condicions 

climàtiques i microclimàtiques, la vegetació i els usos a que han estat sotmesos tradicionalment.  

Així doncs, i gràcies a l’estudi de Cruañes i altres (1989), s’han detectat els tres ordres de sòls 

més representatius de la zona estudiada (al paratge de la Font Groga): els entisòls, els inceptisòls 

i els alfisòls. Els quals segons la classificació americana (WRB (FAO)) equivalen als litosòls, i 

regosòls, els rànkers i cambisòls i els luvisòls.  

El material litològic predominant són les pissarres i les fil·lites paleozoiques, constituïdes per 

silicats, condicionant la presència d'espècies vegetals amb clara tendència cap als sòls silí-

cics. Els sòls desenvolupats sobre materials calcaris hi són més aviat escassos, i s’hi trobem 

espècies calcícoles. A la façana costanera, les roques granítiques, com la granodiorita, han donat 

lloc a sòls sorrencs de sauló. Generalment són poc profunds i poc evolucionats, amb un molt bon 

drenatge però una baixa capacitat de retenció d’ aigua, on hi predomina la vegetació herbàcia. 

                                                      

1 L’estudi mineralògic i espeleològic de la superfície inclosa en la pedrera Berta es recull a l’obra Complex Berta. Història 

d’una mina (de Pedro, 2018). 
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Figura 1: Patrimoni geològic als entorns de Collserola. Ratllat horitzontal: geozona; ratllat vertical: geòtop; ratllat creuat: 
geòtop inclòs en geozona (per més detalls veure plànol 03. Patrimoni geològic, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l’Oficina Tècnica de Planificació 
i Anàlisi Territorial (OTPAT) de la Diputació de Barcelona (2019) 

 

3.1.3. Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia 

S’ha realitzat una anàlisi dels serveis ecosistèmics prenent de referència l’informe de ForESmap 

redactat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i l’Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic (OCCC), en el qual s’ha vist que el Parc de Collserola presenta uns serveis 

ecosistèmics entre els quals en destaquen tres dels quatre serveis ecosistèmics determinats per 

l’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (2005) els de suport, els culturals i els de regulació.  

D’aquests tres serveis ecosistèmics, en aquest apartat cal centrar-se especialment en els de 

regulació, doncs la xarxa hídrica hi té especial rellevància a nivell del manteniment dels valors 

ecològics del Parc i possibiliten una reducció de les afectacions que es donen sobre aquest per 

erosió. 

Així, els serveis ecosistèmics de regulació inclouen, a nivell qualitatiu, la capacitat d’embornal de 

carboni, la capacitat d’emmagatzematge d’aigua i del control de l’erosió, de manera que els eco-

sistemes de la Serra són capaços de retenir sòl amb el seu sistema radicular, disminuir la velo-

citat d’escorrentia evitant fenòmens erosius i facilitant la infiltració, evapotranspirar i regular l’ai-

gua present al sòl augmentant la seva permeabilitat i evitar episodis d’inundació.  

Així doncs, en definitiva són un element cabdal per evitar riscos d’erosió i d’inundació als seus 
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entorns, alhora que poden suposar un estalvi en la recol·lecció d’aigües en els entorns urbans a 

menor cota.  

Fins ara, la visió d’anàlisi del risc d’erosió o inundació ha detectat aquelles zones més afectades 

o amb possibilitats de ser-ho, fet que podia donar eines per a la restauració o per a la gestió del 

risc. La visió del servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia és més completa i 

permet detectar aquelles àrees que actualment estan evitant que els riscos d’erosió i inundació 

siguin majors, a part de contribuir en d’altres aspectes abans anomenats. Així doncs, l’anàlisi 

d’aquest servei detecta espais els quals és interessant preservar per al manteniment del servei: 

parts altes de les conques, boscos de ribera, ecosistemes sobre forts pendents o espais altament 

erosionables litològicament, entre d’altres. 

Aquesta òptica sembla més adequada per a la seva aplicació a la gestió i al planejament urba-

nístic i derivat ja que les àrees amb més servei, seran aquelles en que una transformació del sòl 

implicarà més impactes, mentre que abans no es considerava d’aquesta manera. 

Per calcular aquest servei s’ha tingut en compte l’erosionabilitat litològica dels diferents materials, 

l’orografia i l’afectació hidrològica (zones inundables o amb pluges més intenses) per conèixer el 

risc d’erosió. Amb el risc d’erosió i la capacitat de retenció dels hàbitats obtenim el servei de 

protecció envers l’erosió. D’altra banda, amb la capacitat de regulació de la pluja dels ecosiste-

mes i la situació altitudinal (regulació de conques més grans o pendents més pronunciats), es 

pot saber la capacitat de regulació hidrològica de les conques per part dels ecosistemes, que 

juntament amb la màxima pluviositat mensual, ens ofereix una aproximació qualitativa al servei 

de regulació de la hidrologia en general. Ambdós serveis, el de protecció envers l’erosió i el de 

regulació de la hidrologia s’han combinat per generar un mapa del servei ecosistèmic de regula-

ció de l’erosió i la hidrologia ja que es considera que ambdós estan relacionats (una major erosió 

tendeix a una menor capacitat de retenció d’aigua en el sòl i a un increment de les velocitats 

d’escorrentia i dels riscos d’inundació, i una major regulació hídrica de l’aigua de les conques 

permet menors velocitats d’escorrentia i, per tant, menor potencial erosiu). 
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Figura 2: Aproximació qualitativa al servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia. De vermell a blau: menys 
a més servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i hidrologia (per més detalls veure plànol 02. Servei ecosistèmic de 
regulació de l’erosió i la hidrologia, de l’EAE) 
Font: AMB, a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del CREAF i del DTES (2019) 

A Collserola, als entorns del Tibidabo i part alta de les conques de la Riera de Vallvidrera i de 

Sant Medir és on es dóna més servei així com les vores amb el Pla de Barcelona i amb el Llo-

bregat, zones amb major pendent. També es important el servei que proporcionen les cobertes 

existents al voltant de les rieres. En resum, el Parc proporciona en conjunt un servei ecosistèmic 

de regulació de l’erosió i la hidrologia elevats. Els quals agafen més importància davant de la 

realitat que Collserola es troba envoltada de zones urbanes i la presència dels seus ecosistemes, 

evitant riscos i sobrecostos en infraestructures de les zones urbanes que l’envolten. 

 

3.2. Medi biòtic 

3.2.1. Biodiversitat 

Pel que fa al context territorial de Collserola dins l’AMB en termes de biodiversitat, la diagnosi del 

PSAMB conclou que aquest Parc Natural contribueix a la conservació de la biodiversitat de l’AMB 

amb les seves millors mostres d’hàbitats eurosiberians, com ara diverses comunitats de ribera i 

fons de vall que acullen espècies d’amfibis com la salamandra (Salamandra salamandra) o ar-

bres com Quercus petraea, Q. canariensis o Ilex aquifolium, poc freqüents en ambients mediter-

ranis. Els principals rierols acullen salzedes i gatelledes de radicació eurosiberians, i mantenen 
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poblacions de barbs autòctons (Barbus haasi). Tanmateix, Collserola acull una fauna notable-

ment banalitzada per la forta pressió antròpica, en la qual hi persisteixen però notables poblaci-

ons de senglar (Sus scrofa) i de diversos carnívors (Vulpes vulpes, Genetta genetta, Meles me-

les, etc.) i quiròpters. 

Comparant-lo amb d’altres espais protegits de l’AMB pel que fa a elements de protecció priorità-

ria, observem les dades de la taula següent: 

 

 

Taula 1: Elements de conservació prioritària als diversos ENP de l’AMB 
Font: PSAMB (2014) 

 

Si observem l’índex de valoració global de la biodiversitat de l’AMB, veiem valors intermedis i 

elevats dins Collserola en el context dels espais oberts metropolitans. Dins la Serra de Collserola, 

s’observen valors relativament més elevats als sectors perifèrics, àmbits més dominats pels hà-

bitats oberts, tant de tipus llenyós (bosquines dominades per espècies diverses com Arbutus 

unedo, Quercus coccifera, Ampelodesmos mauritanica, etc.) com herbaci (prats de Brachypo-

dium retusum, Hyparrhenia hirta, etc.), alguns d’ells d’interès comunitari (6220, Prats mediterra-

nis rics en anuals, basòfils, del Thero-Brachypodietalia). 

De la síntesi de la diagnosi dels factors biòtics del PEPNat i la present MPGM se’n desprenen 

conclusions similars, si bé s’aprofundeix més en detall a caracteritzar els valors del Parc Natural. 

Així del quadrats més representatiu del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya es desprèn 

una biodiversitat en nombre total d’espècies inventariades de 6439, tot i que s’ha de tenir en 

compte que s’hi recullen totes les cites des de que es disposa d’informació al BDBC. 
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Figura 3: Índex de la valoració de la biodiversitat de l’AMB. De blanc a vermell: de menor a major índex de valoració de 
la biodiversitat. 
Font: PSAMB a partir de la Diagnosi de l’estat de conservació de la Biodiversitat a l’AMB (Pino, J i Basnou, C 2013) 

 

Zones d’especial valor per a la flora i la fauna 

Pel que fa als fongs existeixen 3 localitats d’elevada singularitat: 

- Torrent de les Tres Serres: Comunitat amb líquens especialitzada i diversa. 

- Font d’en Sert: Ecosistema ric en diversos fongs vulnerables a nivell català. 

- Sant Medir: Espai d’interès pels seus líquens, d’entre els quals figura la nova espècie des-

coberta recentment Bacinia sp. 

Pel que fa a la flora existeixen dues localitats d’elevada singularitat florística destacades al Parc: 

- Torrent de les Tres Serres: Comunitat de briòfits hidròfils especialitzada i diversa. 

- Mina Juanita: Concentració de falgueres amenaçades a nivell tant provincial com local. 

D’altra banda, dins el Parc existeix un elevada presència d’espècies de flora al·lòctona, més 

d’un centenar d’espècies, de les quals 39 són d’elevat potencial colonitzador. 

Pel que fa la massa forestal, cal tenir en compte que el Parc té una gran superfície de massa 

forestal, la qual s’ha de preservar, d’aquesta manera s’han identificat diferents categories de 
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boscos; els boscos singulars (CREAF), boscos d’evolució natural (Generalitat) i els forests pú-

blics (Generalitat).  

Dins del parc hi ha 9 boscos singulars, considerats els millors boscos a escala comarcal i de 

país, que ocupen 54,8ha i on les espècies dominants són els roures i les alzines. 

Pel que fa als boscos d’evolució natural s’hi identifiquen 11 amb una superfície de 1.077 ha. 

Formen part d’aquest catàleg, aquells boscos amb un elevat grau de naturalitat i de baixa em-

premta humana.  

Finalment, els forests públics són aquells declarats d’utilitat pública i serveix d’instrument per a 

la defensa del patrimoni forestal. A la Serra s’hi inclouen 7 forests que inclouen 614 hectàrees 

del Parc.  

Pel que fa a la fauna poden identificar-se diversos hàbitats i zones d’interès segons el grup fau-

nístic: 

- Invertebrats: Destaca l’interès dels boscos madurs per a les espècies de coleòpters empa-

rats per la Directiva Hàbitats, i els prats d’albellatge per a dues espècies d’insectes de gran 

interès, Brachycroptaphus tryxalicerus i Vibertiola cinerea. 

- Peixos: És d’especial interès el curs mitjà de la Rierada a causa de la presència de l’única 

població autòctona al Parc Natural de barb cua-roig (Barbus haasi). 

- Amfibis: La única espècie prioritària per als amfibis, el gripau d’esperons (Pelobates cultri-

pes), està extingida i en procés de reintroducció en diversos indrets del sector occidental del 

Parc. Destaquen com a àrees d’interès per aquest grup els pantans de Vallvidrera i de Can 

Borrell i les pedreres Can Perera, Mina Berta i Santa Creu d’Olorda i Can Farrès. 

- Rèptils: Són d’especial valor per aquest grup els hàbitats oberts o semioberts, i conreus que 

afavoreixen una major presència del llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) considerat en re-

gressió. Destaca el Sector del Terral (Molins de Rei). 

- Ocells: Existeixen varis hàbitats de conservació prioritària per aquest grup depenen de les 

espècies d’interès. Els conreus de secà poden ser interessants per recuperar espècies com 

el botxí (Lanius meridionalis) o l’òliba (Tyto alba) i consolidar la nidificació del falcó mostatxut 

(Falco subbuteo). Les zones boscoses amb baixa pertorbació ambiental són interessants per 

a la nidificació d’espècies de rapinyaires com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot 

(Buteo buteo) i l’astor (Accipiter gentilis). La presència d’hàbitats rupícoles, parets rocoses o 

arenoses (com les pedreres de Can Perera, Mina Berta i Santa Creu d’Olorda i Can Farrès; 

les escletxes, pedreres i bòviles del Papiol; els talussos de Can Canaris; Can Perera i talus-

sos del torrent del Duc; i els ambients rupícoles del turó de Montcada) combinat amb la pre-

sència de mosaics agroforestals pot afavorir el mussol (Athene noctua), el falcó pelegrí (Falco 

peregrinus) i el duc (Bubo bubo), espècies amb poques parelles o en regressió dins el Parc. 

D’altra banda, cal destacar també que la Serra de Collserola té una especial rellevància en 

les rutes migratòries d’Europa Occidental. 

- Mamífers: Són indrets d’alt interès en la conservació dels quiròpters la mina de Can Rabella, 

la Rierada i els pantans de Can Borrell i Vallvidrera. També són d’interès per a mamífers amb 

una tendència al declivi com el toixó (Meles meles) els vessants del Llobregat i del Vallès 

amb més vinculació amb àrees agrícoles, així com espais agrícoles interns a la serra. Final-

ment cal esmentar la problemàtica amb el senglar (Sus scrofa) que ha anat augmentant la 

seva població a Collserola i ha esdevingut una espècie sinantròpica, comportant conflictes 

en zones urbanes properes al Parc, major risc d’accidents, danys a finques i conreus o so-

brepressió a d’altres elements d’interès per a la biodiversitat. 
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En general i com a singularitat faunística cal destacar el paper de la xarxa de torrents i fondals 

com ambients especialment rellevants per la fauna vertebrada terrestre i també per nombroses 

espècies d’ocells i invertebrats. 

Finalment, pel que fa a la fauna exòtica invasora destaca el rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) 

que s’ha distribuït per la totalitat del Parc. 

 
Figura 4: Zones d’especial interès per a la conservació de la fauna. Àrees marró: àrees sensibles de rapinyaires forestals; 
puntejat blau: territori d’àguila marcenca; punts de colors: localitats singulars (per més detalls veure plànol 05. Espais 
d’interès per a la conservació de la fauna, de l’EAE) 
Font: AMB a partir dades de Barcelona Regional (BR), CPNSC i OTPAT (2019) 

 

Pel que fa a la diversitat d’hàbitats a la Serra de Collserola, amb un total de 109 hàbitats CORINE 

(Universitat de Barcelona, 2012), destaquen clarament els hàbitats composats per màquies i 

boscos (71%) i si hi afegim la resta de matollars i bardisses la proporció supera el 83%. Els espais 

oberts (prats, conreus, etc.) representen un 9% aproximadament.  

Més detalladament, podem observar com els boscos d’aciculifolis (40%), les bosquines mediter-

rànies (24%) i els boscos d’esclerofil·les (15%) són, en aquest ordre, els hàbitats més represen-

tats. La vegetació que acull flora eurosiberiana (boscos caducifolis, bardisses i boscos de ribera) 

tan sols representa el 3,6%.  

Pel que fa a hàbitats d’interès comunitari a Collserola representen un 66% del territori del Parc 

i s’hi troben representat 13, dels quals 4 són considerats prioritaris: les bases temporeres, els 

prats de teròfits, les vernedes i les màquies amb llor. Les basses temporeres i les màquies ocu-

pen menys d’una hectàrea, els prat n’ocupen 104,1 i les vernedes 10,95ha. Tot i no ser prioritaris, 
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els hàbitats més abundants són les Pinedes mediterrànies (3193,58ha, que equivalen al 39% del 

total) i els alzinars i carrascars (2205,50ha, que es tradueix en un 27%).  

S’ha considerat important marcar els punts on es concentren aquests hàbitats d’interès comuni-

tari així com els espais d’elevada singularitat per la flora. Els prats sabanoides d’albellatge, les 

omedes de terra baixa, les avellanoses i els llistonars són, en concret, els hàbitats d’interès co-

munitari amb més presència a Collserola. A més, hi ha 5 espais d’elevada singularitat, 3 pel que 

fa als fongs i 2 per la flora. 

Sobre l’estat de conservació d’aquests hàbitats, es consideren mal representats les basses tem-

poreres, els prats de teròfits, les jonqueres, les vernedes i les suredes, i ben estructurats o en 

situacions intermèdies els costers rocosos calcaris i silicis, les coves, les pinedes mediterrànies, 

les màquies amb llor, les alberedes i gatelledes, i els alzinars. 

 
Figura 5: Hàbitats d’interès comunitari. Punts de colors: HIC localitzats; asteriscs negres: localitats d’elevada singularitat 
per la flora (per major detall veure plànol 04. Hàbitats d’Interès Comunitari, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del DTES i Grup geobotànic i cartografia de la vegetació (Universitat de Barcelona) (2019) 

 

Es consideren mal representats les comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp., 

etc.), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa; els herbassars amb cua de cavall 

(Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. Remota, etc.) de fons de còrrec i sòls xops, al 

territori catalanídic septentrional i central; les jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i 

herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana); les vernedes (de 

vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’es-

tatge submontà; les alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de 
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la muntanya mitjana); les freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa; les suredes amb 

sotabosc clarament forestal; i les comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d’aigua i 

llocs humits, de la terra baixa i de la muntanya mitjana. 

D’altra banda, es consideren ben estructurats o en situacions intermèdies les avellanoses (bos-

quines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum ..., mesohigròfiles, dels barrancs molt 

ombrívols de terra baixa (i de l’estatge submontà); els estepars de Cistus crispus, silicícoles i 

xeròfils, de les contrades mediterrànies marítimes; els prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, 

a la mediterrània occidental; els prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants 

solells de les contrades marítimes; els boscos de roures (Quercus pubescens, Quercus cerrioi-

des), sovint amb alzines (Quercus ilex), de terra baixa; les gatelledes (boscos, generalment bai-

xos, de Salix atrocinerea), amb Equisetum telmateia, Carex pendula, etc. de fons de barrancs i 

depressions, amb sòl xop al territori catalanídic; omedes de terra baixa; roques calcàries ombre-

jades, amb vegetació cormofítica de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies; roques 

calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillus-veneris), de les contrades mediter-

rànies; i coves i avencs. 

 

3.2.2. Identificació de les zones d’interès per a la connectivitat ecològica 

En aquest apartat s’han resumit en un plànol les conclusions i detecció de punts crítics per a la 

connectivitat ecològica dels entorns de Collserola de l’estudi de “Connectivitat ecològica i proble-

màtiques de fragmentació a la Serra de Collserola, Barcelona Regional (BR), 2013”. 

Així, aquest estudi conclou el següent: 

- La Serra de Collserola pateix un greu problema d’aïllament ecològic i les connexions amb els 

espais naturals del seu entorn són, ara per ara, molt dèbils. 

- La Serra pateix també un problema de bifragmentació interna produïda per l’eix d’infraestruc-

tures de la C-16 i les urbanitzacions associades. Aquest procés està parcialment aturat, ja 

que les àrees protegides del Parc permeten amplies àrees de connexió com les de l’entorn 

de la capçalera de la riera de Vallvidrera. No obstant, si el teixit urbà existent a l’interior de la 

Serra intensifica el seu caràcter urbà, el problema encara es pot agreujar. 

- Les possibilitats de millorar la connectivitat terrestre externa passen, sobretot, per afavorir la 

connectivitat del Parc amb la Riera de Rubí i la Riera de Sant Cugat, que amb traçats tan-

gencials a la Serra, reben afluents que venen de Collserola i des d’altres espais agroforestals 

i corredors ecològics consolidats. I també passa per cursos fluvials com la riera de Vallvidrera 

i el Torrent de Batzac, que naixent dins el Parc, són capaços de travessar amb bona perme-

abilitat les principals barreres d’infraestructures de la perifèria de la Serra, o bé és possible 

restaurar-ne la funcionalitat amb actuacions de moderada inversió. 

- Degut al fort aïllament terrestre que presenta la Serra, tenen un pes estratègic pel que fa a 

la connectivitat ecològica externa del Parc, aquelles peces forestals capaces d’actuar de 

passeres d’hàbitat amb d’altres grans espais naturals. 

- Gràcies al Torrent de Can Fatjó i la Riera de Sant Cugat, el Parc pot accedir a l’àmbit de 

connexió amb Sant Llorenç de Munt des de la vessant est del Parc. Aquest connector actu-

alment no és funcional ja que depèn d’un torrent que està fora dels límits del parc i, per tant, 

està en una zona molt antropitzada, que ha de creuar varies vies de comunicació importants. 

A més a més, la Riera de Sant Cugat tot i limitar en molts trams amb el Parc, no està incor-

porada en la seva totalitat. Fets que dificulten la naturalització del sistema hidrogràfic i per 

tant dificulten la viabilitat del connectors. 
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- Per l’altre extrem de la Riera de Sant Cugat és la única zona viable per connectar amb la 

Serra de la Marina ja que aquesta cara del Parc, com ja s’ha comentat abans, està rodejada 

per varies infraestructures viaries importants. Així, la connectivitat amb la riera de Sant Cugat 

s’ha de reforçar per poder esdevenir un connector terrestre plenament funcional.  

- Finalment, també s’observen problemàtiques de qualitat dels hàbitats interiors a la Serra, 

com els boscos de ribera d’algunes rieres que poden afectar també la funcionalitat ecològica 

de Collserola, tot i que aquest anàlisi no s’ha realitzat en profunditat en aquest estudi. 

 

 
Figura 6: Connectors ecològics i els seus punts crítics. Àrees verd fosc: Espais d’interès connector; àrees blaves: Xarxa 
hídrica d’interès connector; ratllats: espais amb tractament específic per a la millora de la connectivitat a Collserola; creus 
de colors: priorització de les mesures (per major detall veure plànol 06. Punts crítics per a la connectivitat, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades de BR, CPNSC, l’estudi de Xavier Mayor i Minuartia (2019) 

 

Cal fer constar, doncs, que la majoria de les problemàtiques de connectivitat ecològica de Coll-

serola es produeixen fora dels límits del Parc Natural. 

 

3.3. Medi humà 

Dins aquest apartat s’ha realitzat una síntesi dels elements més rellevants per a l’avaluació de la 

MPGM: la diagnosi del paisatge, riscos, ús públic, patrimoni cultural, infraestructures i serveis i 

urbanisme realitzades en el PEPNat; la diagnosi ambiental del Parc de Collserola de la Diputació 
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de Barcelona de l’any 2008 que afegia elements relacionats amb els vectors de fluxos ambientals 

a la Serra; i  l’estudi de la Contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola d’SGM de l’any 

2013. Posteriorment, com s’ha fet en els altres apartats, s’han ampliat els temes complementaris 

considerats clau com a indicadors ambientals per a l’avaluació d’alternatives i de la pròpia 

MPGM. 

 

3.3.1. Paisatge 

Pel que fa al paisatge, a nivell d’unitats del paisatge, el Parc es troba inscrit en la unitat de Coll-

serola dins el Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, que defineix 8 valors 

paisatgístics principals a la Serra: 

- Crestalls i cims que delimiten el carener sud de la serralada i el límit de l’expansió bar-

celonina: Sant Pere Màrtir, Turó de Muntanya, Turó de l’Espinagosa, Turó d’en Cors, 

Turó de Mont, Turó de Santa Maria, Turó de la Magarola, Turó de Valldaura, Turó de les 

Roquetes. 

- Miradors d’excepció sobre la ciutat i el Pla de Barcelona: Sant Pere Màrtir, carretera de 

les Aigües, coll del Portell, Vallvidrera, torre de Collserola, Portell de Valldaura, carretera 

alta de les Roquetes. 

- La fita de la torre de telecomunicacions de Collserola i el Tibidabo. 

- Roureda i bosc de la Font Groga. 

- Castells i torres de defensa, en estat divers de conservació: Castell de Canals, Castell-

ciuró, Torre de Sant Pere de Romaní, Castell d’Olorda, Torre o Castell de Picalquera. 

- Restes de poblats i construccions ibèriques: Penya del Moro, Turó de Can Oliver, Forn 

ibèric de la vall de Gausac. 

- Ermites de muntanya: ermita de Sant Medir, Sant Adjutori, Sant Iscle de les Feixes, la 

Salut, Santa Maria de Vallvidrera, Santa Creu d’Olorda. 

- Construccions modernistes i noucentistes de Sarrià, La Floresta, Vallvidrera, estacions 

de ferrocarril, etc. 

El catàleg determina 5 paisatges d’atenció especials (PAE) que poden patir dinàmiques de trans-

formació rellevants. Dels quals dos afecten directament, el PAE 4. Congost de Montcada i el PAE 

1. Mosaic agroforestal del Vallès. El PAE 5. Corredor del Llobregat tot i no quedar integrat, cal 

que les seves actuacions siguin coherents amb les estratègies del catàleg. El catàleg identifica, 

també, unes amenaces per els valors paisatgístics d’aquesta unitat: 

- La homogeneïtzació derivada de la pèrdua d’activitat agrícola i ramadera extensiva. 

- Les claus urbanístiques del PGM que possibiliten operacions de nous equipaments de 

caràcter urbà. 

- El risc d’augment de la fragmentació de la massa forestal. 

- La pèrdua de connectivitat amb els espais agroforestals vallesans. 

- La pèrdua de patrimoni històric, rural i cultural per abandó o canvi d’ús de les construc-

cions. La banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge per l’enorme pressió 

de la freqüentació.  

Els paisatges de Collserola tenen un tractament propi que es basen en uns principis generals 

basats en la mínima intervenció, en tenir un enfocament qualitatiu per a complir els objectius de 
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qualitat i, en supeditar les intervencions en els sistemes naturals per reforçar i ressaltar els ele-

ments de natura. Així doncs, els paisatges es poden agrupar en tres blocs: 

- Tractaments silvícoles, gestió de la fauna, promoció de l’activitat agrícola tradicional per 

protegir i mantenir la biodiversitat. 

- Tractaments de restauració de sistemes, àmbits i elements que s’han vist deteriorats.  

- Mantenir nets i protegits els àmbits on hi ha un flux més important de gent, sobretot a les 

vores i a l’eix central de la riera de Vallvidrera. 

Addicionalment a l’establert al Catàleg del Paisatge, la diagnosi marc del PEPNat i de la present 

MPGM descriu el dinamisme a nivell d’usos i cobertes del sòl que ha sofert la Serra en els últims 

20 anys, com a factor clau per percebre’n la configuració actual. 

En aquest sentit, cal fer notar que analitzant les 4 dinàmiques més rellevants dins el Parc de 

canvis d’usos del sòl i cobertes: aforestació, abandonament agrícola, desforestació i urbanització; 

en el període 1993-2009 un 5,25% de la superfície del Parc ha patit canvis en els usos del sòl. 

El major percentatge de canvis correspon a processos d’urbanització, amb un 3,18% de superfí-

cie del Parc; l’aforestació representa un 1,18%; la desforestació n’ha afectat menys de l’1% i 

l’abandonament agrícola, malgrat només un 4,66% del Parc són conreus, ha seguit augmentant 

en aquest període. L’aforestació i l’abandonament agrícola es concentren a la perifèria del Parc, 

mentre que la desforestació i la urbanització tenen un patró menys definit. 

És més, durant el període de 1956 i el 2009 hi ha hagut un canvi de les cobertes del sòl, on 

algunes cobertes han disminuït mentre que d’altres han augmentat la seva superfície2. En primer 

lloc, les cobertes que s’han vist augmentades han sigut els boscos clars amb un 97,10% 

(246,64ha), els boscos densos amb 104,89% (5541,01ha), els boscos de ribera en un 616,67% 

(21,54ha) i els prats i herbassars amb 131,78% (173,53ha). D’altra banda, les cobertes que s’han 

vist minvades han sigut principalment conreus, on els conreus abandonats han disminuït un 

92,08% (5,22ha),els herbacis un 45,78% (237,15ha), els arboris fruiters un 36,40% (162,57ha) i 

els arboris de vinya un 88,37% (6,47ha). A més a més, els matollars també han vist una reducció 

de la seva coberta d’un 9,51% (1352,11ha). 

Tal com es mostra en l’evolució de les cobertes del sòl es pot veure clarament una reducció de 

la superfície agrícola, que s’ha transformat en boscos i prats. Així mateix, els matollars també 

s’han vist reduïts ja sigui per l’augment de la superfície de zones urbanitzades o dels boscs i 

prats. 

La taxa d’urbanització ha augmentat a causa, sobretot, de la densificació de sòl urbà per cons-

trucció de parcel·les buides, a l’aparició d’estructures associades a activitats de sòl no urbanitza-

ble (hípiques, centres de jardineria i vivers, etc.), i en menor part, a l’expansió dels espais de 

regulació especial (ERE). 

Així doncs, el paisatge de Collserola està caracteritzat per  dos aspectes  principals: l’aïllament 

de les unitats paisatgístiques funcionals del Parc Natural en un entorn amb unitats urbanes força 

compactes i la fragmentació dels dos mosaics més biodiversos del Parc per la franja de teixit 

urbà dispers, vertebrada per l’eix de comunicacions que engloba la carretera BV-1462, i trams 

de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat i de l’autopista E-9/autovia C-16 

(CREAF, 2004). 

                                                      

2 En la següent descripció primer s’exposa la variació percentual que han patit i entre parèntesis hi ha la superfície a data 

del 2009 en base a les dades del CREAF. 
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Una altre metodologia per aproximar la dinàmica del paisatge és el seguiment biòtic. Els resultats 

obtinguts per les xarxes de seguiment de papallones i ocells mostren una ruderalització general 

dels diferents ambients, així com un increment de les espècies forestals i la disminució de les 

espècies pròpies de prats mediterranis i conreus. 

Finalment, un dels mapes que s’ha desenvolupat com a indicador d’avaluació, ha estat els dels 

fons escènics de Collserola. Aquest mapa s’ha plantejat com a indicador objectiu d’una matèria, 

la del paisatge, amb un fort component subjectiu i, per tant difícil d’avaluar. En aquest sentit, la 

identificació de les zones més visibles des dels entorns urbans, ens pot donar una idea del pai-

satge amb una major component perceptiva i, per tant, més sensible a rebre impactes. 

En els resultats destaquen els espais de carena més propers als perímetres dels espais, si bé 

també apareixen espais interiors. Els cims i la vessant Barcelonina es configuren com els fons 

escènics per a un major nombre de població (veure plànol 08 de apartat de Plànols ambientals). 

 

 

Figura 7: Fons escènic i paisatge del PNSC. De groc a vermell: de menor a major fons escènic (per més detalls veure 
plànol 08. Paisatge i fons escènics, de l’EAE) 
Font: AMB (2019) 

 

3.3.2. Ús públic 

A nivell d’ús públic és important remarcar l’elevat nombre d’usuaris del Parc. Segons dades faci-

litades pel CPNSC, l’any 2018 el Parc va rebre 4,7 milions visites. Durant els darrers anys el 
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nombre d’usuaris ha seguit augmentant, fet que possibilita que el nivell de subministrament de 

serveis ecosistèmics vinculats al lleure i l’oci en espais naturals augmenti, però alhora s’apliqui 

una forta tensió als valors i funcions naturals de la Serra. Això ha fet emergir el debat sobre la 

sobrefreqüentació derivada d’aquest ús públic en determinats àmbits del Parc. 

En aquest sentit, la diagnosi de l’ús públic de la MPGM posa de relleu els condicionants de partida 

d’aquest ús públic: 

- Un espai dinàmic en les seves cobertes i usos i intervingut per l’acció humana des de fa 

segles. 

- Unes vores urbanes consolidades amb molts fenòmens periurbans que condicionen una 

freqüentació constant de l’espai, inclús superior en dies feiners, fet inèdit en cap altres 

espai natural català. 

- Una forta demanda dels seus serveis ecosistèmics. 

- Una veritable explosió de l’ús social i esportiu en els últims anys. 

- Un ús social concentrat en camins i dreceres. 

- Una adaptació i generació de nous processos ecològics vinculats a les noves pertorba-

cions d’origen antròpic (ecosistemes novells) amb una persistència sorprenent de deter-

minades espècies. 

Es defineixen varis grups principals que freqüenten el Parc segons la seva tipologia d’ús: 

- Vianants: Grup centrat en l’ús de passeig, que generen una freqüentació molt concen-

trada als punts de màxima accessibilitat en vehicle privat i transport públic i canalitzada 

pels camins connectats a aquestes portes d’accés. 

- Gent que va a córrer: Aquest grup d’usuaris ha augmentat molt en els últims anys i és 

un exemple de l’increment d’activitats esportives en l’ús del Parc. Aquest grup té un com-

portament de freqüentació similar a l’anterior, però amb una capacitat de penetració al 

Parc superior canalitzada per camins. 

- Gent que passeja el gos: Aquest és un ús molt freqüent condicionat per la seva periodi-

citat, molts cops diària. El comportament de penetració en el Parc és similar al del pas-

seig, però la dificultat de controlar l’obligatorietat de portar el gos lligat, porten a una 

major afectació lateral en el sistema de camins. 

- Ciclistes de passejada: El conforme el grup de ciclistes que utilitzen els camins més con-

dicionats i amb menor pendent, amb un comportament d’ús similar a la gent que va a 

córrer però amb recorreguts més llargs. 

- Ciclistes amb bicicleta de muntanya: Grup que utilitza camins menys adaptat amb major 

pendent, i molts cops fora dels itineraris autoritzats (trialeres). Fet que provoca fenòmens 

erosius i impactes més interns i allunyats del sistema de camins habitual. 

- Gent a cavall: Grup molt més minoritari, però que pot generar conflictes amb d’altres 

grups d’usuaris quan és solapen. 

- Usuaris d’àrees de lleure: Usuaris que es concentren en els punts habilitats pel Parc per 

fer barbacoes i gaudir de serveis complementaris, però que actualment generen impac-

tes perifèrics a aquestes àrees per la sobrefreqüentació, amb aparcament irregular, ex-

tracció de llenya, etc. 

A més, afegir que s’observa una utilització asimètrica de les zones habilitades per a l’ús públic 

(àrees de lleure i sistemes de camins), amb nivells de saturació molt diferents. En aquest sentit 
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el Passeig Mirador de les aigües s’identifica com la zona més freqüentada i pròxima a la saturació 

degut a la multiplicitat d’usos. D’altra banda s’identifiquen camins, prop del 25% de la xarxa, amb 

un ús molt menor i 92,6 km de xarxa fora de la xarxa de camins del Parc que són utilitzats pels 

usuaris de bicicletes de muntanya com a trialeres. 

Finalment, dir que s’ha considerat interessant afegir com a indicador d’avaluació els principals 

condicionants per a l’ús públic del Parc; les àrees d’estada, els camins, les fonts i els miradors ja 

que compleixen amb una important funció de lleure pels municipis metropolitans que hi limiten. 

També s’ha incorporat les pendents inferiors al 10% com a condicionant pels visitants. Aquestes 

pendents, el 18,3%, es concentren a les vores del Parc, així com les àrees d’estada de més 

envergadura (les àrees d’estada representen el 0,5% de la superfície Parc). Els 10 miradors es 

localitzen sobre la ciutat i el Pla de Barcelona. D’altra banda hi ha 35% de sòls de propietat 

pública i 295 km de camins. 

 

 

Figura 8: Itineraris i àrees d’atracció de visitants. Taronja i vermell: àrees equipades; asteriscs: miradors; ratllat: sòls de 
titularitat pública; groc: pendents <10% (per més detalls veure plànol 09. Itineraris i àrees d’atracció de visitants, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del CPNSC (2018) 
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3.3.3. Riscos 

A nivell de riscos la MPGM identifica diferents riscos: el risc d’incendis, el d’inundacions, els 

relacionats amb la inestabilitat geològica, els químics i els relacionats amb el transport de mer-

caderies perilloses. 

Riscos naturals 

El risc d’incendi és, en general, elevat presentant inflamabilitats altes arreu del parc, a causa 

del grau de recobriment vegetal i la tipologia d’espècies presents.  

Durant el període de temps comprés entre el 1990 i el 2016 hi ha hagut una mitjana de 73,61 

incendis anuals que han cremat 607,18 hectàrees en total. Les principals causes d’incendis, en 

un 90% dels casos, són antròpiques ja sigui per negligència o provocats.  

El risc de despreniments i esllavissades a les zones amb risc potencial de caiguda de roques 

recobreixen gairebé tot el Parc de Collserola, exceptuant els terrenys de poca pendent localitzats 

als vessants nord est i a l’extrem nord oest del Parc i a diverses zones de poca extensió localit-

zades a les valls de diversos torrents.  

A l’interior del Parc hi ha àrees de reduïdes dimensions que presenten un risc potencial amb 

petites esllavissades de caràcter puntual, concentrades principalment a la perifèria del parc, en 

concret, al vessant sud oest i a la falda del Tibidabo. 

Pel que fa referència al risc d’inundacions3 cal destacar els punts de contacte entre el Parc i 

els teixits urbans de l’entorn, que en alguns casos requeriran la necessitat de construïr basses 

de laminació per evitar el col·lapse dels sistemes urbans de sanejament.  

Per últim, cal esmentar també el risc per ventades, nevades i glaçades que, tot i que a Collse-

rola no és particularment elevat, ha provocat els darrers anys episodis que han suposat afecta-

cions tant als hàbitats com, especialment, a infraestructures i nuclis habitats dins del Parc. 

 

                                                      

3 Zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola (Typsa, 2017) 
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Figura 9: Models de combustible de Catalunya 
Font : AMB a partir de dades del CREAF (2019) 

 

Riscos tecnològics 

Tot i que són riscos externs al Parc i que tenen origen, per tant, fora d’aquest, s’ha considerat 

convenient analitzar els riscos tecnològics, com són el ric químic i el risc de mercaderies perillo-

ses. 

Pel que fa al risc químic el Parc, malgrat no tenir cap establiment amb un risc químic associat, 

presenta dues zones d’alerta, una al nord oest i l’altre al sud oest, degut a la proximitat a diverses 

instal·lacions incloses en el PLASEQCAT4. Les zones d’alerta són aquelles que no impliquen la 

necessitat d’una actuació immediata però que s’hi observen les conseqüències en cas d’accident 

químic.  

Tot i això es descarta cap afectació important ja que totes estan situades a una distància superior 

a dos kilòmetres del límit del parc. És més, la zona localitzada al sud oest queda inclosa a l’àrea 

d’alerta a causa de l’elevada densitat d’instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona, de l’Hos-

pitalet del Llobregat i de Cornellà de Llobregat.  

Pel que fa referència al transport de mercaderies perilloses, tant d’infraestructures viàries com 

ferroviàries, presenten un risc elevat en cas d’accident els trams d’aquelles vies amb un flux molt 

important. Segons el mapa de protecció civil de Catalunya compren: les vies de ferrocarril, AP-7, 

                                                      

4 Pla d’Emergència del Sector Químic de Catalunya (Actualitzat al 2017) 
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AP-2, A-2 i B-23 en alguns trams inclosos a Sant Feliu de Llobregat (aquestes amb un flux molt 

important), Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. A més a més, 

cal afegir una zona al nord est de Barcelona associada a un tram de la C-33 que presenta un flux 

important. 

De manera que tot el parc, per la proximitat dels municipis a les vies esmentades, presenten un 

perill molt alt associat. No obstant, els municipi de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat 

que presenten un risc alt pel transport viari. Això es degut a que pels municipis hi circula una via 

amb un perill associat al transport de mercaderies perillós o bé que aquesta es troba a una dis-

tància igual o inferior a 500 metres.  

Per tant, a nivell municipal és de caràcter obligatori tenir com a eina de prevenció, planificació i 

gestió en cas d’emergència tenir el Pla d’Actuació Municipal (PAM). 

És important tenir en compte que el risc d’incendi, de despreniments, d’inundacions es veuran 

afectats a causa del canvi climàtic ja que afavorirà els fenòmens meteorològics extrems; per tant, 

cal aplicar mesures per mitigar-ne els efectes.  

 

3.3.4. Patrimoni cultural 

Pel que fa a la diagnosi del patrimoni cultural de la Serra de Collserola, i fent una síntesi de la 

informació present a la MPGM i al PEPNat, Collserola compta amb un patrimoni ric i divers, que 

abasta des del poblat ibèric de la Creu d’Olorda (segle IV aC) fins a mostres d’arquitectura con-

temporània, com la Torre de Telecomunicacions de Collserola. 

El PEPCo va identificar un patrimoni construït de més de 200 elements, entre xarxa viaria, edifi-

cació agrícola i elements d’interès històric. Posteriorment la Diputació de Barcelona va realitzar 

un nou inventari de 175 elements des de ruïnes amb poc valor fins a edificacions privades en 

molt bon estat de conservació, passant per fonts, aqüeductes, jaciments o esglésies; dels quals 

se’n van destacar 87 pels quals es recomanava que es realitzés un Pla Especial de Protecció.  

Al llarg d’aquests anys de protecció efectiva del Parc de Collserola, el patrimoni cultural no ha 

estat la primera prioritat en quant a la inversió, però no s’ha desatès i ha format part de l’estratègia 

d’ordenació i estructuració del Parc. La protecció dels elements històrics més valuosos és difícil 

i econòmicament costosa, per tant, convé una política comuna d’administracions i institucions 

privades que promoguin les seves restauracions i divulgació cultural. 

 

3.3.5. Infraestructures i serveis 

Pel que fa a infraestructures i serveis, a nivell viari, la vialitat arterial i intermunicipal metropolitana 

prevista pel PGM ha anat a menys, tan sols s’ha fet realitat la C-16, mentre que s’han menystingut 

el Túnel Central i el túnel d’Horta, i la Via de Cornisa, la qual està desprogramada. 

Actualment la xarxa ha quedat configurada amb un primer nivell de carreteres intermunicipals, 

xarxa primària, que inclou la C-16 (túnel de Vallvidrera), la BV-1415 (Horta-Cerdanyola del Va-

llès), la BV-1417 (La Rabassada), la BV-1418 (La Rabassada – Vallvidrera), la BV-1462 (Sarrià 

– Vallvidrera – Sant Cugat del Vallès), la BV-1468 (Vallvidrera – Molins de Rei); una xarxa se-

cundaria de vials que comuniquen nuclis habitats de l’interior del Parc i que a més a més forma 

part de la xarxa de camins i pistes de l’ús de lleure del Parc; i la xarxa viària pròpia del Parc, 

conformada per camins i pistes que no admeten circulació rodada excepte pels vehicles de ser-

vei. 
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Moltes carreteres no disposen de vorera que permeti el desplaçament a peu amb suficients ga-

ranties de seguretat pels vianants, fet que dificulta els desplaçaments a peu en unes de les zones 

més òptimes a nivell de pendents del Parc. 

A nivell d’infraestructures elèctriques, al Parc hi ha 315 km de línies elèctriques d’alta tensió 

repartides entre les de transport i distribució. Hi ha moltes línies que, fruit de l’intercanvi de titu-

laritat entre companyies, estan duplicades però que es mantenen per raons de seguretat en el 

subministrament. Part dels impactes que aquestes línies elèctriques poden ocasionar sobre el 

medi natural s’han minimitzat fent millores a les torretes, col·locant salva ocells als cables i re-

dactant un “plec de prescripcions tècniques per a la regulació dels treballs forestals vinculats a 

les actuacions en línies elèctriques”. 

 

3.3.6. Planejament urbanístic i derivat 

Pel que fa al tractament urbanístic de la Serra de Collserola destaca la qualificació de sistema 

de parc forestal creada pel PGM, inclosa dins del sistema general d’espais lliures, la qual ha 

permès preservar les àrees forestals de la urbanització i fomentar el gaudi i l’ús de lleure (idea 

de parc públic metropolità). Tanmateix, la regulació d’aquests sòls (article 205 i següents de les 

Normes del PGM) està basada en un model de conservació estàtica que no facilita la conservació 

i rehabilitació del patrimoni construït, així com el desenvolupament d’algunes activitats rústiques 

que poden contribuir a preservar i millorar els valors ecològics del Parc. D’altra banda, el PGM 

qualifica de reserva natural uns àmbits que no coincideixen amb la delimitació de les reserves 

definida pel Decret 146/2010. 

En relació amb el cicle de l’aigua, el PGM no reconeix el sistema hidràulic dels cursos fluvials de 

l’interior de la Serra, de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria d’aigües.  

D’altra banda, el PGM reserva en l’àmbit del Parc més de 400 ha per als sistemes d’equipaments, 

serveis tècnics i cementiris, reserves que han quedat sobredimensionades les quals estan situa-

des, en molts casos, en terrenys amb interès per a la conservació o per una adequada transició 

en vers els terrenys forestals. També existeixen qualificacions de parcs urbans d’àmbit metropo-

lità en aquesta situació. També hi ha nombroses reserves viàries que es consideren innecessà-

ries tant pels ajuntaments com per la lògica de funcionament del Parc. 

Una problemàtica que cal abordar és la dels sòls urbanitzables sense desenvolupar que estan 

inclosos dins l’àmbit del Parc Natural, atès que comporten una contradicció entre la normativa 

urbanística i la territorial i del medi natural. També cal destacar que hi ha nombroses edificacions 

en situació de fora d’ordenació. Tanmateix, el PTMB i el PGM ja estableixen mecanismes per 

l’extinció d’aquestes edificacions (ja sigui de manera immediata o diferida en el temps). Per tant, 

no és necessària cap modificació en aquest sentit.  

Pel que fa a l’anàlisi del PEPCo, es detecta que la zonificació no és coincident del tot amb el 

PGM ni amb els àmbits de reserva natural parcial del Decret 146/2010. Això genera una multipli-

citat de qualificacions, propostes i criteris d’ordenació i regulació del sòl que dificulten la gestió i 

la definició d’usos i aprofitaments admesos en un àmbit determinat.  

Les àrees de tractament específic i les àrees fortament organitzades definides pel PEPCo no han 

resultat del tot efectives en l’ordenació de les activitats i projectes del Parc. A més a més, els 

canvis en la manera d’utilitzar el Parc, d’un ús més concentrat en àrees a un ús més dispers 

canalitzat pel sistema de camins, ha tret sentit aquesta forma d’ordenació. 

Finalment, la Llei d’urbanisme admet l’ús d’habitatge familiar, turisme rural, d’educació en el 

lleure, artesanal, artístic i restauració en les construccions tradicionals situades en sòl no urba-

nitzable. En canvi, el PEPCo només permet l’ús d’habitatge familiar per al treballador agrícola en 
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les edificacions tradicionals amb conreu, mentre que en les edificacions sense conreu, l’ús d’ha-

bitatge només s’admet a través del dret de superfície i limitat a un termini màxim de 75 anys. El 

PEPCo, per tant, no admet en les edificacions tradicionals el turisme rural ni els altres usos en 

sòl no urbanitzable previstos a la Llei d’urbanisme si no estan vinculats a una activitat de conreu 

en funcionament. Així mateix, els usos dotacionals de titularitat privada només estan permesos 

en el cas que l’entitat gestora de l’equipament no tingui ànim de lucre. 

Aquest fet, juntament amb el fet que el PEPCo només admet aprofitaments forestals a les finques 

privades de les zones seminaturals i agrícoles i prohibeix la pastura a les zones naturals, ha 

dificultat el correcte manteniment del patrimoni construït i la correcta gestió de les àrees forestals 

i agrícoles. 

 

3.3.7. Mobilitat i accessibilitat 

La mobilitat a l’interior del Parc és complexa de caracteritzar degut a la seva proximitat a l’àrea 

metropolitana de Barcelona però es calcula que anualment hi ha entre 3 i 3,5 milions de visitants5, 

fet que pot arribar a causar la saturació en alguns trams de la xarxa de lleure, com per exemple 

el Passeig de les Aigües. 

El model de mobilitat actual ha fet augmentar el nombre de visitants, però aquests utilitzen prin-

cipalment un vehicle privat per accedir-hi (42.66%) seguit per els visitants que hi accedeixen a 

peu (35,14%), en bicicleta (11,91%) i els usuaris que hi arriben en transport públic (9.96%).  

Els principals àmbits d’accés són per la vessant de Barcelona, en concret per Sant Pere Màrtir, 

la zona del Tibidabo i el Pla dels Maduixers, i per la vesant del Vallés, en concret per la Plaça 

Rotary Internacional i Can Canaletes. Tot i això els accessos varien en funció de la festivitat del 

dia: 

- Durant els dies laborals s’accedeix més per Sant Pere Màrtir i el Baixador de Vallvidrera.  

- Durant els caps de setmana s’accedeix més per Can Coll, Sant Feliu de Llobregat i Vall-

vidrera.  

- Al llarg de la setmana s’accedeix pel Tibidabo, la Plaça Rotary Internacional, Can Cana-

letes, Torre Baró, Molis de Reis, Can Masdeu i Montcada i Reixac. 

Cal fer referència també a les externalitats derivades de l’elevat trànsit que circula del Vallès a 

Barcelona, i de l’elevada accessibilitat a la zona de les Planes (zona 1 del transport públic, FGC) 

i Vallvidrera, entre d’altres assentaments substancials. 

Analitzant el transport a través de la xarxa viaria i del transport per ferrocarril, es considera que 

suporta de manera satisfactòria tots els viatges associats. La xarxa viaria interna del parc  suporta 

25.000 vehicles diaris (excloent la C-16), majoritàriament concentrats a la BV-1417 amb 8.402 

vehicles/dia de mitjana.  

A l’interior del Parc existeixen 25 aparcaments lliures amb una capacitat total de 987 places, de 

les quals més de 600 estan localitzades als àmbits de Can Coll, Sant Pere Màrtir, Torrent de Can 

Coll i la Salut de Sant Feliu. En relació al vehicle privat els punts d’accés amb un predomini més 

clar són Molins de Reis, Can Coll, Tibidabo, Sant Feliu de Llobregat i la Sant Pere Màrtir.  

                                                      

5 Annex 2. Estudi de mobilitat de la Modificació Puntual del PGM i del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i 

Paisatge del Parc Natural de Collserola (Lavola, 2017) 
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Pel que fa al transport públic, durant el 2015, es van registrar 3.111.229 viatges realitzats amb 

els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FGC), a través de la línia del Vallès i el Funicular de 

Vallvidrera per accedir als nuclis de població de l’interior del Parc. Tot i l’eficiència del servei dels 

FGC, la xarxa de transport públic en bus no dóna cobertura als equipaments del parc que funci-

onen als caps de setmana i els dies laborables no presenta un servei competitiu per la baixa 

densitat poblacional.  

Altrament, alguns dels àmbits d’accés més utilitzats no tenen una bona comunicació amb el trans-

port públic, com pot ser Sant Pere Màrtir o Can Coll, que no té servei els diumenges. En el pol 

oposat, el Baixador de Vallvidrera i la Plaça Rotary Internacional de Sant Cugat presenten una 

molt bona comunicació amb el transport públic.  

 

 
Figura 10: Mapa d’immissió mitjana anual de NOx a Barcelona i vessant sud de Collserola 
Font: Barcelona Regional (2014) 
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Figura 11: Mapa d’immissió mitjana anual de PM10 a Barcelona i vessant sud de Collserola 
Font: Barcelona Regional (2014) 
 

3.3.8. Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

A la Serra de Collserola, la contaminació atmosfèrica prové principalment dels focus externs, i 

la pressió que aquests exerceixen sobre el Parc, que s’ha denominat efecte anell.  

El Parc Natural de la Serra de Collserola gaudeix d’una elevada humitat relativa a causa de la 

seva proximitat al mar, que afavoreix la concentració de contaminants a l’aire, així com una sèrie 

de reaccions formadores de contaminants secundaris. El règim de precipitacions no és determi-

nant en l’àrea d’estudi ja que els contaminants es concentren en unes èpoques determinades i 

seu rentat, per tant, no és continu. L’elevat relleu del vessant sud del Parc actua de barrera 

natural davant la contaminació de Barcelona, amb el que s’ha anomenat efecte castell, i evita 

així l’entrada dels contaminants dins del Parc.  

La contaminació es pot analitzar a través de les dades de dues Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), 

la ZQA 1 (Àrea de Barcelona) i ZQA 2 (Vallès – Baix Llobregat). Per tal de saber la tendència i 

l’estat actual de la contaminació atmosfèrica, i tal com determina el document d’abats emès per 

l’òrgan ambiental, s’han analitzat els Informes anuals de la Qualitat de l’aire a Catalunya dels 

anys compresos entre el 2012 i el 2016 de les estacions més pròximes al Parc, citades a conti-

nuació: 

- Barcelona (Parc de la Vall d’Hebron) 

- El Papiol (Centre de dia Josep Tarradelles) 

- Molins de Rei (ajuntament) 

- Montcada i Reixac (Can Sant Joan) 
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- Pallejà (Roca de Vilana) 

- Rubí (Ca n’Oriol) 

- Sant Cugat del Vallès (Parc de Sant Francesc) 

- Sant Feliu de Llobregat (CEIP Martí i Pol) 

- Sant Just Desvern (CEIP Montseny) 

 

 
Figura 12: Mapa estacions meteorològiques 
Font: AMB (2018) 

 

Amb tota la informació recopilada es pot determinar que la majoria de contaminants no han so-

brepassat durant aquests últims anys el valor llindar establert pels valors de qualitat de l’aire del 

2017. Tot i això, hi ha tres contaminants que sí que han superat el llindar durant aquests últims 

cinc anys:  

- El diòxid de nitrogen, tant a la ZQA 1 com a la ZQA 2 ha superat el valor límit anual 

durant tot el període en diversos punts de mesurament. D’altra banda, s’ha complert 

l’objectiu de qualitat de l’aire horari (la normativa permet superar el valor límit de 200 

µg/m3 fins a 18 ocasions en 1 any). Aquests nivells estan associats especialment a les 

àrees de trànsit on el transport és la font emissora principal d’aquest contaminant. 

- L'ozó troposfèric, respecte la ZQA, els anys 2013 i 2014 va superar el llindar d'informació 

horari a la població en 1 punt de mesurament ubicat a Badalona. Respecte l'any 2015, 

es va superar el llindar en 2 punts de mesurament ubicats a Badalona i Barcelona (Ciu-

tadella). Tanmateix, els anys 2016 i 2017 no es va superar aquest llindar en cap punt de 

mesurament de la zona, pel que sembla que la situació està millorant a la zona. Per altra 

banda, dir que no s'ha superat en cap ocasió el llindar d'alerta durant tot el període. Pel 
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que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana, es va superar l'any 2013 a 

Viladecans, i els anys 2013 i 2014 a Gavà. Referent a la ZQA 2, l'any 2013 es va superar 

el llindar d'informació horari al punt de mesurament de Rubí. No s'ha superat en cap cas 

el llindar d'alerta en aquesta zona durant tot el període i, pel que fa al valor objectiu per 

a la protecció de la salut humana, es va superar només a Rubí durant el 2013 i 2014. 

- Les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, tant a la ZQA 1 com a la 

ZQA 2, no han superat el valor límit anual durant tot el període, però han sobrepassat el 

nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses 

per la legislació durant l'any 2013. 

Es considera, en resum, que es poden destacar, pels seus valors enregistrats i els seus efectes 

sobre la contaminació atmosfèrica, els NOx i les PM10 com els contaminants que exerceixen un 

major potencial de pressió sobre el Parc. En aquest sentit, la gran massa forestal de Collserola 

pot actuar d’element retenidor de contaminants, aportant nivells elevats de servei ecosistèmic de 

millora de la qualitat de l’aire, servei encara desconegut o per quantificar. 

Pel que fa a la contaminació acústica de la perifèria de Collserola la principal font de soroll és 

el trànsit. Els vehicles lleugers són els que més destaquen degut a l’elevada intensitat, mentre 

que els vehicles pesants i les motocicletes destaquen perquè un petit augment del nombre 

d’aquests vehicles causa un fort increment a nivell sonor. 

Hi ha una relació clara entre intensitat de trànsit i nivells sonors. Els nivells d’immissió en un punt 

varien, en general, segons la distància d’aquest a la font emissora, tot i que les característiques 

del medi influeixen en el grau de reducció. A grans trets, les zones amb pendents ascendents, 

els vents favorables i els sòls durs afavoreixen la propagació del so. 
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Figura 13: Contaminació acústica als entorns de Collserola. De groc a lila: menors a majors nivells acústics per dia (dBA) 
(per més detalls veure plànol 12. Contaminació acústica dels entorns de Collserola, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del PSAMB (2019) 

 

Els treballs d’unificació dels mapes de nivells sonors oficials realitzats en el marc del PSAMB, 

mostren també aquesta afectació perimetral al Parc, generada principalment per grans infraes-

tructures. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, malgrat no tenir cap focus de contaminació lumínica 

important al seu interior, Collserola presenta una situació precària i amb un gran marge de millora 

respecte la d’altres espais naturals. La brillantor promig del cel nocturn al Parc Natural és 18,3 

mag/arcsec2, 22,9 vegades la quantitat de fotons que rep el cel sobre l’observatori del Montsec6. 

Només un 16% del territori del Parc Natural resta sense risc d’il·luminació directa7. 

La Serra de Collserola, així, presenta una qualitat de cel baixa8 (inferiors a 19,0 mag.arcsec-2 ), 

a excepció d’algunes àrees localitzades al centre del Parc, pròxim a la Floresta i al cementiri de 

les Roques Blanques, que presenten una qualitat moderada (19,03 mag.arcsec-2).  

                                                      

6 La contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola, avaluació i recomanacions. SGM, 2013 

7 Contaminació Lumínica a l’AMB. BR, 2013. 

8 En base a les dades de la Campanya d’avaluació de la qualitat del cel nocturn a Catalunya al 2017 
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En general les zones de vora amb el teixit urbà són aquelles que presenten una concentració 

superior de zones amb una qualitat deficient (inferiors a 18,00 mag.arcsec-2 ) i molt deficient 

(inferiors a 17,50 mag.arcsec-2). Les vores del parc pateixen una important contaminació lumí-

nica a causa de la gran quantitat i densitat de llums de l’enllumenat exterior de la zona sud del 

parc, on hi ha les ciutats de: Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Sant Feliu de Llobregat, etc. 

 

 

Figura 14: Mapa de la brillantor de fons del cel nocturn del Parc Natural de Collserola 
Font: La contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola, avaluació i recomanacions, SGM (2013) 

 

Gran part d’aquesta contaminació la produeix la conurbació urbana que l’envolta, i especialment 

les perifèries urbanes sense apantallaments per edificis ni masses boscoses situades a menys 

de 3km del Parc Natural, ja que dins el Parc no s’identifica cap focus de contaminació lumínica 

rellevant. 

Tot i aquesta situació, tota la superfície del Parc presenta un grau elevat de protecció, ja sigui en 

una zona de màxima protecció (Zona E1), essent aquestes les àrees incloses en el PEIN, la 

Xarxa Natura 2000 i les zones no integrades dins de nuclis de població o industrial; o en  zona 

d’alta protecció (Zona E2), comprenent àrees que el planejament classifica com a sòl no urbanit-

zable però que no compleixen els requisits de la Zona E1, o que l’Ajuntament ha proposat can-

viar-ne la protecció. D’altra banda, cal destacar que la totalitat de l’espai funcional presenta un 

grau de protecció moderat (Zona E3), tractant-se d’aquells espais classificats com a sòl urbà o 

urbanitzable i aquells que tenen un ús intensiu a la nit en sòls qualificats com a no urbanitzables.  
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Tanmateix, al Parc hi ha algunes àrees que, tot i complir els requisis per ser una zona E1, es 

consideren E2, com és el cas del Turó de Moncada, una zona del Papiol pròxima als polígons 

industrials i algunes àrees de Sant Cugat molt pròximes als nuclis de població.  

Segons l’Avaluació de l’impacte ambiental lumínic de les instal·lacions d’enllumenat artificial noc-

turn a zones protegides de l’AMB (PSAMB 2014-2020), de totes les espècies del Parc, n’hi ha 39 

que són sensibles a la contaminació lumínica entre les quals hi ha algunes que es troben en 

catalogades com a espècies vulnerables a nivell mundial, estatal o autonòmic. En la seva majoria 

són espècies nocturnes que poden veure alterada la seva fisiologia particular o el comportament, 

a grans trets, es tracta de ratpenats, salamandres i la rata cellarda. 

 

3.3.9. Pressions existents al Parc 

La pressió que rep el Parc de Collserola, immers en una metròpolis de més de 3 milions d’habi-

tants i aïllat de la resta d’espais protegits és evident. Són molts els impactes que pateix el Parc i 

que poden tenir origen dintre del mateix espai (ús públic, activitats existents, etc.) o fora d’aquest 

però que li suposen afectacions (presència o proximitat de sòls urbans, elevada densitat de po-

blació, pas de grans infraestructures de comunicació, etc.). D’aquesta manera, en el present 

apartat es vol fer un apunt de les principals pressions existents al parc de Collserola, tant de les 

que tenen lloc a l’interior del Parc i són conseqüència de les seves dinàmiques, com les que són 

una externalitat però l’afecten de manera indirecta (d’aquestes es diferencia entre les que tenen 

lloc a la vora interna – àmbits que es troben a l’interior del perímetre del Parc però que no en 

formen part (forats) –  dels de la vora externa – fora del perímetre del Parc –).  

Activitats i dinàmiques existents dins del Parc 

El caràcter metropolità de Collserola fa que algunes de les dinàmiques que hi tenen lloc tinguin 

una component més “urbana” del que seria desitjable en un espai protegit. Un elevat ús públic, 

concentrat en alguns àmbits però, alhora, força dispers, suposa una pressió sobre l’espai i la 

seva conservació. També cal tenir en compte el trànsit de pas que té lloc per algunes vies de 

comunicació del Parc amb l’objectiu d’escurçar desplaçaments metropolitans que fa que esde-

vinguin carreteres amb un trànsit dens en determinats moments del dia (com per exemple, el 

trànsit de la carretera de la Rabassada (BP1417) o la carretera d’Horta (BP1415), entre d’altres). 

La presència d’algunes activitats que no són pròpies d’un espai natural també són una pressió 

existent a Collserola i, per tant, s’han de tenir en consideració a l’hora d’assegurar el compliment 

dels objectius del PEPNat. Les activitats existents són diverses però cal tenir en compte, princi-

palment, dues tipologies: per una banda, les activitats extractives en actiu (pedrera Berta, Ampli-

ació Silvia, pissarres del Turó de Montcada i part de l’Amp. Les Torrenteres 02) i, per altra, algu-

nes activitats industrials dins del Parc, en funcionament.  

En el cas de les activitats extractives, els impactes que generen sobre el Parc solen ser de gran 

magnitud: ocupació i destrucció directa d’hàbitats a grans superfícies; paisatgístic per oferir visu-

als directes de talussos i grans superfícies totalment desproveïdes de vegetació, per l’alteració 

de la morfologia del terreny i per la contaminació de l’atmosfera (tant per la generació de núvols 

de pols que afecten la qualitat atmosfèrica, i en ocasions la salut de població propera, així com 

afectació indirecta als hàbitats adjacents o la contaminació acústica contínua pel moviment de 

maquinària i feines extractives, etc.). A banda dels impactes negatius, però, també ofereixen 

hàbitats favorables a certes espècies faunístiques associades principalment a ambients oberts o 

rupícoles, així com a les basses -efímeres i permanents- que apareixen, fet que s’ha de tenir en 

consideració des de la redacció del PEPNat. 
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Pel que fa a les activitats industrials, tot i les seves característiques diferents, generen alguns 

impactes semblants als de les pedreres: gran ocupació directa del sòl, elevat impacte paisatgístic 

i contaminació de l’atmosfera (de les que estan en actiu i de diferent tipologia en funció de l’acti-

vitat de què es tracti). A banda d’aquests impactes directes, també cal tenir en compte que l’exis-

tència d’algunes instal·lacions industrials suposen una fragmentació del territori que posa en crisi 

un dels aspectes més rellevants de Collserola: la connectivitat ecològica. Un exemple d’aquesta 

afectació a la connectivitat ecològica és el cas de les naus situades a l’àmbit de l’antiga bòbila 

Campmany i a Can Costa-Can Castelló de Cerdanyola del Vallès, que suposen un bloqueig di-

recte d’un connector ecològic a escala territorial identificat al PTMB, així com una pressió sobre 

un curs fluvial de tant interès connector com la riera de Sant Cugat, en limitar directament amb 

el marge dret d’aquest.  

Addicionalment, les urbanitzacions existents dins del Parc suposen un tercer tipus de pressió a 

tenir en compte, d’una banda, per l’ocupació del sòl que en ocasions afecta a espais clau pels 

seus valors ecològics i principalment pel que fa a la connectivitat, i d’altra banda, per les dinàmi-

ques que generen en tant que comporten una mobilitat de persones regular (amb la contaminació 

atmosfèrica, acústica i lumínica associada).  

Pressió sobre les vores internes 

El parc de Collserola es caracteritza per no ser un territori continu pel fet de presentar àmbits que 

físicament es troben a l’interior del Parc però no en formen part. És el que el PEPNat anomena 

“vora interna” (informalment s’anomenen “forats”) i que suposen un impacte sobre l’espai en tant 

que són, principalment, zones urbanes. 

A la vora interna tant s'hi poden trobar urbanitzacions, amb unes dinàmiques i estructures total-

ment urbanes, com activitats industrials (en actiu, com per exemple una empresa de materials 

de la construcció propera a les cases del puig madrona al Papiol, o abandonades, com la de la 

cimentera al peu del Puig d’Olorda a Sant Feliu de Llobregat). Aquests tipus d’espais es troben 

totalment fora del PNSC, en tant que en el moment de declaració del Parc Natural es va haver 

de reconèixer una realitat existent, però poden comportar, tanmateix, un evident i elevat impacte 

paisatgístic sobre el seu entorn immediat, ja Parc Natural, i per l’ocupació de sòl en contacte amb 

espais amb valors ecològics. Així, aquests s’han de tenir en consideració en el moment de re-

dacció del Pla Especial i en el desenvolupament del present EAE.  

Alhora, també cal tenir en compte infraestructures de comunicació que creuen el Parc però que 

no en formen part, com el pas de la C-16 o els ferrocarrils de la Generalitat. Aquestes vies supo-

sen també un impacte per la seva ocupació i fragmentació del territori, com pel trànsit que supor-

ten que suposen un impacte de contaminació atmosfèrica, lumínica i/o acústica. 

Pressió sobre les vores externes 

Finalment, cal tenir en compte les activitats i dinàmiques que tenen lloc a la vora externa del 

Parc, és a dir, fora de Collserola però molt properes, i que suposen unes pressions evidents 

sobre aquest espai. Són, de manera similar a la vora interna, la presència de zones urbanes, 

activitats industrials o grans infraestructures de comunicació que generen uns impactes indirec-

tes. 

En el cas de la pressió ocasionada pels continus urbans que envolten el Parc, s’ha volgut repre-

sentar aquesta pressió a partir del nombre de població que té accés a menys de 15 minuts de 

trajecte als punts de la perifèria del Parc, i els punts d’ignició d’incendis forestals en els últims 

anys. El resultat és que les vores del Parc amb Barcelona, Sant Cugat del Vallès o Sant Feliu de 

Llobregat (les ciutats amb més habitants que envolten Collserola) són les que tenen més pressió. 

Els riscos directes i indirectes que aquest fet implica es pot veure amb claredat en els punts 

d’incendi entre 1990 i 2013 que també s’ha incorporat. 
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A banda de les afectacions directes derivades d’aquesta pressió externa per alta densitat pobla-

cional, com és el cas citat dels incendis originats, les activitats que es desenvolupen a l’exterior 

del Parc repercuteixen sobre aquest en forma de diverses externalitats. Aquestes ja es tracten 

en part als apartats corresponents però s’estima fer-hi menció també aquí en tant que suposen 

una part important dels impactes sobre les vores que rep el Parc. Es tracta, per exemple, de la 

contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica derivada de la circulació per les grans infraestruc-

tures viàries i ferroviàries, d’activitats industrials a polígons adjacents o propers al límit del Parc 

(àmbit del Llobregat a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i de Can Cuiàs al Besòs), a més 

de les afectacions paisatgístiques sobre la Serra de Collserola.  

 
Figura 15: Indicador de pressió de les vores. Punts de colors: de verd a vermell, menor a major freqüentació de persones; 
línies de color: de verd a marró, menor a major freqüentació per trams de camins; àrees taronja: àrees incendiades 1990-
2016 (per més detalls veure plànol 10. Indicadors de pressió de les vores del Parc Natural, de l’EAE) 
Font: AMB a partir de dades del CPNSC (2019) 

 

3.3.10. Mitigació i adaptació al canvi climàtic 

El canvi climàtic serà un dels principals factors que modularan el paisatge, la biodiversitat i, en 

definitiva, els ecosistemes. A través del Quart Informe d’Avaluació de l’IPCC (Intergovenental 

Panel on Climate Change) s’han creat varis escenaris teòrics que prediuen diversos futurs.  

Així, en base a aquest informe, l’estudi dels Efectes del Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, assenyala que en tots els escenaris possibles hi haurà un augment del fenòmens 

meteorològics extrems a causa de l’increment de les temperatures i la disminució de les precipi-

tacions. Els fenòmens meteorològics extrems poden traduir-se en un augment de les onades de 

calor i la durada de les ratxes seques, així com l’augment de precipitacions torrencials. D’altra 

banda, el Pla Clima i Energia 2030 (AMB 2018) és el full de ruta en matèria de canvi climàtic i 
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transició energètica vers l'horitzó 2030 per tal d’avançar cap a la neutralitat de carboni del territori 

metropolità i d’integrar els objectius de sobirania energètica, d’impuls de les energies renovables, 

d’eficiència i estalvi energètics, de reducció de les emissions de GEH i d’adaptació al canvi cli-

màtic. És un 'pla de plans' que incorpora tres estratègies amb les quals l'AMB ja fa anys que lluita 

contra el canvi climàtic: l'Estratègia de gestió del carboni, el Full de ruta per a la transició ener-

gètica i el Pla d'adaptació al canvi climàtic. 

Pel que fa als ecosistemes, la Figura 16 explica gràficament el que apunta el Tercer Informe 

sobre el Canvi Climàtic (TICC de Catalunya). La tendència serà cap a una desincronització entre 

les espècies i les seves cadenes tròfiques, fent que hi hagi variacions en l’estructura i el funcio-

nament dels ecosistemes, així com canvis fenològics en els cicles anuals de la flora i la fauna, 

segons l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESACC).  Així doncs, hi haurà nín-

xols ecològics buits exposats a les espècies al·lòctones. En paral·lel, el Pla d’Adaptació al Canvi 

Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona destaca que hi haurà una entrada exponencial 

d’aquelles més resistents, que desplaçaran a les autòctones, ja sigui per competència, depreda-

ció o transmissió de malalties, entre d’altres. 

D’altra banda, el canvi climàtic també afectarà a la fertilitat del sòl degut a la reducció de l’activitat 

enzimàtica del sòl i del reciclatge de nutrients. Així doncs, amb les pluges torrencials, hi haurà 

un rentat més gran de nutrients en forma de lixiviat que empobrirà el sòl.  En canvi, amb els 

períodes de sequera, el sòl no tindrà una recuperació suficientment ràpida i, pel que exposa el 

Pla d’adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi haurà un augment de 

la erosionabilitat del sòl. Que es tradueix en un augment del risc d’esllavisades així com en les 

emissions de COV’s biogènics.  

A nivell de Collserola i segons el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, es preveu que, pel 2040, la temperatura augmenti 1,9ºC, podent arribar fins als 3,6ºC 

i 4ºC al 2100. Així doncs, hi haurà un augment del número de mesos més càlids, en els quals hi 

haurà entre 20 i 30 nits tropicals (>20ºC). 

 

Figura 16: Efectes ecològics dels canvis fenològics produïts pel canvi climàtic 
Font: CREAF (2008) 
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Segons el TICCC, els ecosistemes mediterranis augmentaran el nombre de períodes d’estrès 

hídric fent que disminueixi la seva vitalitat. En el cas concret de Collserola, així, s’estima que, pel 

que fa a la precipitació, de cara al 2100 es registrarà una reducció anual del 7%, que podrà 

disminuir fins el 17% a l’estiu. 

Aquest fet comportarà, entre d’altres conseqüències, que es vegin afectats els serveis ecosistè-

mics de regulació, que els ecosistemes presentin una inclinació a augmentar la freqüència i in-

tensitat dels incendis i que sigui més fàcil l’entrada d’espècies al·lòctones amb potencial colonit-

zador. 

Actualment els boscos del Parc tenen una important capacitat d’embornal de carboni, segons 

l’estudi CANVIBOSC: Vulnerabilitat de les espècies forestals al canvi climàtic. La qual s’ha pogut 

fer una aproximació pels dos hàbitats més abundants (alzinars i pinedes).  

En el cas de les pinedes s’estima que aquest hàbitat té una capacitat d’embornal de 

2738,58tC/any, mentre que pels alzinars s’estima que s’emmagatzemen 1438,75tC/any. Tot i 

això, les variacions de les condicions meteorològiques9 comportaran un increment de la idoneïtat 

dels matollars mediterranis en els vessants més soleis, així com els alzinars. El pi blanc (Pinus 

halepensis) baixaria una mica la seva idoneïtat topo-climàtica. El treball de BR exposa que els 

boscos més afectats serien els de component més eurosiberià, com poden ser les rouredes, els 

caducifolis de ribera i les avellanoses. També es consideren hàbitats vulnerables els hàbitats 

associats a ambients humits i frescals (com poden ser les bardisses amb roldor, herbassars amb 

cua de cavall, jonqueres de jonc boval o omedes presents a l’àmbit de Collserola). 

Pel que fa la fauna els grups més afectats seran els amfibis, els peixos i els mol·luscs a causa 

de la seva estreta relació amb les zones humides, així com els pol·linitzadors i els invertebrats 

que són claus per la funcionalitat dels ecosistemes. 

 

  

                                                      

9 Quin parc volem pel futur? (BR, 2017) 
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4. Objectius de protecció ambiental 

Aquest apartat es divideix en dues parts principals: una que fa referència als objectius ambientals 

predeterminats i una altra en la que es plantegen els objectius ambientals propis de la MPGM. 

Degut a que el mateix propòsit de la MPGM és adaptar el règim urbanístic perquè el nou Pla 

especial  pugui protegir els valors ambientals de la Serra de Collserola, així, es recullen els ob-

jectius ambientals derivats de la pròpia diagnosi del Pla Especial, estructurats en les línies que 

aquest planteja. 

Aquests objectius han estat completats amb objectius complementaris dels documents de di-

agnosi analitzats: “Diagnosi del medi natural pel Pla Especial de protecció del Parc Natural de la 

Serra de Collserola (DIBA 2014); “Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, 

(AMB 2013); “La Contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola”, SGM 2013 i “Catàleg del 

Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona”); i també a partir dels elements complementa-

ris desenvolupats a l’EAE (Servei de regulació de l’erosió i la hidrologia, Síntesi de valors geolò-

gics, florístics i faunístics; fons escènics, condicionants de l’ús públic, accessibilitat a les vores, 

etc..). Part dels quals seran utilitzats com a indicadors d’avaluació i seguiment de les propostes 

d’ordenació de la MPGM. 

 

4.1. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

Com a marc general, i tal com s’estableix a l’article 3 el Decret Legislatiu 1/2010, entenem com 

a desenvolupament sostenible la utilització racional del territori i del medi ambient, sempre con-

templant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 

paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals per tal de garantir la qualitat de vida de les gene-

racions presents i futures. 

Per donar compliment al desenvolupament dels objectius de protecció ambiental, es considera 

interessant de manera preliminar tenir en compte els objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS), que estableixen les Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030 sobre el desenvolupa-

ment sostenible10 i que marcaran el full de ruta i, a continuació, es llisten aquells que poden tenir 

una implicació a nivell del Parc: 

- Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 

d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

- Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a 

totes les persones. 

- Objectiu 7: . Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a 

totes les persones. 

- Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena 

i productiva i el treball digne per a tothom. 

- Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

- Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.  

                                                      

10 L’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible és un pla d’acció per a les persones, el planeta i la prosperitat d’aquest 

i marca 17 objectius de desenvolupament sostenible per a poder desenvolupar el pla i assolir-ne els objectius. 



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

- Objectiu 15: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gesti-

onar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degra-

dació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

 

4.2. Objectius de protecció ambiental fixats pels plans i programes de rang 

superior  

En base a l’anàlisi de la relació amb altres plans i programes, s’han tingut en compte els objectius 

ambientals que apliquen a Collserola i que deriven del Decret 146/2010, el Pla Especial d’Orde-

nació i Protecció del Medi Natural, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, l’Estratègia Cata-

lana d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 2013-2020, el Pla de sostenibilitat ambiental de 

l’àrea metropolitana de Barcelona 2014-2020, l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de 

Catalunya 2010, principalment.  

Fent una síntesis de tots ells, s’han extret alguns dels elements clau a tenir en compte pel plan-

tejament dels objectius ambientals de la MPGM i s’han classificat en 5 categories (patrimoni na-

tural, urbanisme i ordenació del territori, educació i sensibilització, producció i consum sostenible 

i mobilitat). 

 

4.2.1. Patrimoni natural  

- Protegir, conservar i millorar el patrimoni natural, així com dels valors geològics, biològics, 

ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals. 

- Fomentar la preservació dels recursos naturals i l’equilibri ecològic per garantir la conser-

vació de les espècies, els hàbitats, com poden ser els boscos de ribera i les zones humides.  

- Promoure un règim de gestió forestal activa i directe adreçada a mantenir la viabilitat eco-

lògica a llarg termini dels ecosistemes naturals i seminaturals del Parc, així com de les espè-

cies que hi estan associades. 

- Aplicar un protocol de detecció de plagues i espècies invasores amb les actuacions cor-

responents quan sigui necessari, sempre utilitzant tractaments amb baixa toxicitat. 

- Crear un sistema de monitoratge del canvi climàtic, tot utilitzant espècies bioindicadores, 

en paral·lel s’hauran d’identificar els hàbitats i espècies més vulnerables i establir actuacions 

per augmentar la seva resiliència. 

- Potenciar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses arbrades 

enfront als fenòmens extrems (sequeres i incendis). 

- Impulsar l’agricultura per conservar el mosaic agroforestal i la ramaderia per fomentar les 

pastures que permeten netejar el sotabosc. 

- Promoure la promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat de l’àmbit de l’espai 

natural protegit per tal de perpetuar la seva qualitat ambiental i paisatgística i restaurar-la 

quan s’escaigui, així com la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. 

- Fomentar la custodia del territori, així com l’associacionisme dels propietaris forestals per 

millorar-ne la gestió. Al mateix temps que es proporcionen incentius i ajuts als propietaris 

privats per promoure la biodiversitat. 
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4.2.2. Urbanisme i ordenació del territori 

- Evitar la fragmentació dels sistemes naturals i agraris motivada per les infraestructures pre-

sents.  

- Promoure una gestió integrada d’àmbits territorials com poden ser els espais oberts i el sòl 

agrícola per garantir la seva protecció. 

- Definir i regular amb la precisió necessària els espais de transició entre els sòls urbans i 

els espais naturals o agrícoles. 

- Definir els espais de valor connector d’acord amb els criteris mediambientals o paisatgístics 

i impulsar mesures per restaurar aquells espais que estan degradats.  

- Regular usos a mantenir, transformar o a implantar de nou de les àrees funcionals estratè-

giques. 

- Definir i regular el desenvolupament del sistema viari. 

 

4.2.3. Educació i sensibilització  

- Difondre públicament Collserola com a un espai de coneixement amb finalitats educatives 

i de sensibilització dels valors del seu patrimoni ambiental, promovent la seva utilització 

social òptima com a bé comú, fent compatible aquest ús amb els objectius de conservació i 

amb el respecte dels drets i les titularitats de caràcter privat que existeixen dins el seu àmbit. 

- Reforçar la visió holística i transdiciplinar de la sostenibilitat com a eix central en l’àmbit 

educatiu i de la comunicació, de les activitats econòmiques i els ciutadans. 

- Fomentar la transferència de coneixement, a través de programes educatius i de formació 

de la gestió ecològica, socioeconòmica i hidrològica. 

 

4.2.4. Producció i consum sostenible 

- Promoure sistemes de producció de productes agraris, béns i serveis amb criteri de sos-

tenibilitat.  

- Crear sinèrgies entre gestió forestal, retirada de combustible, i energies renovables sempre 

de manera compatible amb els valors naturals. 

 

4.2.5. Mobilitat 

- Fomentar la mobilitat col·lectiva i sostenible per disminuir la contaminació atmosfèrica i 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

- Promoure actuacions per afavorir la intermodalitat de la xarxa viària. 

- Adequar accessos i espais específics per les bicicletes.  

 

4.3. Objectius ambientals 

Tal com s’ha dit anteriorment, els objectius ambientals entorn a la planificació del Parc Natural 

de Collserola han estat desenvolupats tenint en compte el marc de planejament i els objectius 
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establerts pel PEPNat, per tal de que ambdós concordin i no es donin contradiccions entre els 

documents.  

Cal recordar que la MPGM estableix el planejament urbanístic que permet al PEPNat assolir els 

seus objectius, i en el propi document d’abast del PEPNat s’especifica la necessitat d’avaluar 

ambientalment tant el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge com la MPGM, 

sempre tenint present que la finalitat de la Modificació del PGM és principalment assegurar la 

preservació i millora dels valors naturals i ecològics associats al Parc. 

En aquest sentit, es prenen com a referència els objectius ambientals recollits en el document 

d’abast pel document inicial estratègic de la Modificació puntual del Pla general metropolità en 

l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, i s’adapten per la redacció de l’Estudi Ambiental 

Estratègic. Pel que fa als indicadors de compliment de cada objectiu proposats al mateix docu-

ment d’abast, però, al present EAE no es tenen en compte els mateixos, atès que es té la voluntat 

de que els proposats es corresponguin amb els del PEPNat, tenint en compte que els objectius 

de protecció dels valors naturals del Parc segueixen les mateixes línies en ambdós documents. 

Es considera, a més, que la nova proposta d’indicadors en el marc del PEPNat en suposa uns 

més concrets i que ofereixen resultats més quantitatius i calculables fàcilment amb les dades de 

que es disposa. L’adaptació dels indicadors als mateixos dels PEPNat permetrà, així, simplificar 

i garantir el seguiment d’ambdós figures de planejament 

Es presenten a continuació, per tant, els 7 objectius ambientals i els seus corresponents subob-

jectius: 

Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat dels hàbitats així com la fauna d’especial 

interès associada al Parc 

 1A: Fomentar els mosaics agroforestals tot combinant zones forestals obertes i àrees agrí-

coles com element clau en la recuperació de la fauna i flora i que està patint problemàtiques 

per la disminució d’aquests hàbitats. 

 1B: Protegir els espais amb flora d’especial valor per a la conservació de la biodiversitat. 

 1C:Protegir els espais de més interès per a la fauna d’especial valor per a la conservació de 

la biodiversitat. 

 1D: Evitar els usos i les activitats que suposin una elevada freqüentació en aquelles zones 

amb més interès florístic i faunístic. 

 1E: Recuperar les condicions i els hàbitats d’espècies de fauna autòctona en regressió o 

desaparegudes, com l’òliba, el botxí, l’eriçó clar, entre d’altres.  

 1F: Mantenir els boscos singulars el més protegits possibles i reconèixer la figura dels boscos 

en evolució natural per tal de preservar-los de les pertorbacions.  

Objectiu 2: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant la Serra de Collse-

rola coma espai integrat en el sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità 

 2A: Considerar el dinamisme i l’adaptació d’un espai enmig de l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona, altament pressionat i en constant canvi de les condicions de contorn.  

 2B: Afavorir la millora de la qualitat ecològica dels espais fluvials (especialment els corres-

ponents a la riera de Sant Cugat, la riera de Rubí i la riera de Vallvidrera) com a espais claus 

en la conservació de gran nombre de processos ecològics. 

 2C: Assegurar la connectivitat i la permeabilitat ecològica interna del Parc de Collserola. 
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 2D: Incorporar i assegurar la protecció dels espais funcionals al Parc de Collserola atenent 

la seva posició clau en la funcionalitat connectora de la Serra de Collserola. 

 2E: Establir un marc urbanístic adequat per possibilitar actuacions desfragmentadores (In-

fraestructura Verda) de les principals barreres internes (urbanitzacions i C-16) i perimetrals 

dels parc (C-58 i A2) per tal de millorar la connexió ecològica existent.  

 2E: Establir un marc urbanístic adequat per possibilitar la restauració d’aquells àmbits actu-

alment degradats i que tenen un alt potencial per millorar la connectivitat interna i externa del 

Parc.  

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural 

 3A: Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural. 

 3B: Protegir i integrar els principals valors paisatgístics del Parc Natural. 

 3C: Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat associada a 

l’activitat agrícola. 

 3D: Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat associada amb 

els espais agroforestals vallesans, per infraestructures, urbanitzacions i construccions. 

 3E: Evitar la banalització, degradació i pèrdua de la qualitat del paisatge per l’enorme pressió 

de la freqüentació. 

Objectiu 4: Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

 4A: Generar un marc de planejament general que afavoreixi el control i la gestió de les per-

torbacions que afectin l’estructura i l’estabilitat de les comunitats, per assegurar unes correc-

tes dinàmiques ecològiques i preservar hàbitats interessants per a la biodiversitat que reque-

reixen de la presència de determinades pertorbacions. 

 4B: Generar un marc de planejament general que permeti gestionar de forma sostenible l’ús 

social del Parc dins del context metropolità de forma compatible amb la conservació dels 

processos ecològics. 

 4C: Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una correcta transició i un 

control de les pertorbacions externes. 

 4D: Promoure una gestió forestal adequada als objectius de protecció i preservació de la 

biodiversitat, garantint la resiliència dels boscos, en especial, davant del risc d’incendi fores-

tal.  

 4E: Disminuir la pressió antròpica en àrees més sensibles del Parc amb una adequada gestió 

i ordenació dels accessos. 

 4F: Generar les condicions de planejament adequades per afrontar els possibles efectes del 

canvi climàtic sobre els hàbitats de Collserola. 

Objectiu 5: Conservar i millorar els processos del medi físic 

 5A: Assegurar el correcte funcionament del cicle natural de l’aigua al PNSC.  

 5B: Minimitzar els moviments de terres en terrenys amb pendents elevades, tot assegurant 

una adaptació topogràfica de les actuacions. 

 5C: Evitar els processos erosius dins els torrents i rieres lligats a usos i/o activitats públiques 



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

 5D: Incorporar els instruments i recomanacions per a la preservació de les àrees que tenen 

un interès específic o que han de rebre un tractament diferenciat, com les pedreres i els 

pantans. 

 5E: Evitar la impermeabilització de l’àmbit de Parc Natural. 

Objectiu 6: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i 

activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural 

 6A: Determinar les dotacions d’equipaments i serveis tècnics del Parc a partir de les neces-

sitats relaciones amb la conservació i gestió de l’espai natural. 

 6B: Revisar l’estructura lògica de la xarxa viària per tal d’ajustar-la a les finalitats del Parc. 

 6C: Minimitzar l’aparició de noves ocupacions del sòl dins el Parc Natural.  

 6D: Ajustar les intensitats i tipologies d’ús a les zones construïdes a les necessitats de con-

servació i gestió del sòl. 

 6E: Extingir aquelles activitats i/o espais de regulació especial (ERE) que presenten un ús 

no adequat a la qualificació de Parc forestal.  

Objectiu 7: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals 

 7A: Garantir un correcte accés en modes no motoritzats i en transport públic a l’àmbit del 

parc i desincentivar l’accés en vehicle privat.  

 7B: Prioritzar un sistema d’aparcaments perimetrals “park-and-ride” en substitució d’altres 

ubicats en zones més interiors del Parc. 

 7C: Prioritzar l’ús d’energies renovables que siguin compatibles amb el medi ambient atmos-

fèric i no comporti un increment dels contaminants locals. 

 7D: Evitar l’impacte acústic derivat de la freqüentació en aquelles zones ambientalment més 

sensibles. 

 7E: Disminuir l’impacte lumínic derivat de les zones urbanes adjacents al Parc, tot incorporant 

les mesures oportunes.  

 7F: Minimitzar i racionalitzar l’impacte de les infraestructures de servei. 

 7G: Assegurar la gestió sostenible dels residus del parc i evitar abocaments incontrolats.   
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5. Avaluació ambiental de les alternatives 

El plantejament de les alternatives resulta especialment rellevant, per tal que les propostes a 

desenvolupar en l’alternativa finalment escollida siguin ambientalment les més adequades. La 

MPGM objecte de l’estudi plantejava a l’avanç 4 alternatives, que es recollien al DIE i que feien 

referència, a grans trets i en el cas de les darreres, a identificar el sistema hidrogràfic i regular-lo 

de manera coherent, racionalitzar la xarxa viària ajustant el planejament a la realitat física existent 

i a eliminar la reserva d’equipaments, cementiris i serveis tècnics, i incorporant aquests sòls al 

sistema d’espais lliures del Parc. Més concretament, l’alternativa 1 plantejava zonificar el sistema 

d’espais lliures en funció dels seus valors naturals i paisatgístics existents; l’alternativa 2 propo-

sava una qualificació dels sòls segons la seva funcionalitat; i l’alternativa 3 proposava una quali-

ficació urbanística del sistema d’espais lliures única i homogènia per a tots els sòls del Parc. Arrel 

del document d’abast, l’Òrgan Ambiental determinava que calia definir una alternativa que tin-

gués en compte els espais de vora, fora dels límits estrictes del Parc Natural, en tant que tenen 

gran importància per la connectivitat externa del Parc. 

Atenent a aquesta proposta d’alternatives, entre les consideracions que fa el document d’abast, 

i en relació al paper de la MPGM en la protecció dels valors naturals del Parc, en destaca una 

especialment: la necessitat d’incorporar una alternativa que incorpori els espais funcionals a l’ex-

terior del Parc Natural amb una ordenació adequada per tal d’assegurar la permeabilitat ecolò-

gica de la Serra de Collserola. 

Amb això, la MPGM ha incorporat una nova subalternativa o ajust de l’alternativa 3, anomenada 

alternativa 3.1, per tal de tenir en compte la proposta de l’òrgan ambiental. Per tant, el present 

EAE fa l’anàlisi de les alternatives per avaluar ambientalment quina és la millor. 

 

5.1. Descripció de les alternatives 

En aquest apartat s’esbossen les característiques principals de cadascuna de les alternatives, 

així com els principals avantatges i inconvenients. 

Totes les alternatives (a excepció de la 0, que consisteix en mantenir el PGM vigent) adapten el 

planejament urbanístic general a les determinacions de la legislació urbanística i el planejament 

territorial, donant compliment a l’article 18.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

Alternativa 0: No modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural 

L’alternativa 0 consisteix en mantenir les previsions actuals del PGM, sense dur a terme cap de 

les modificacions que s’han plantejat en l’apartat d’Àmbit d’actuació de la memòria de la MPGM. 

Per tant, comporta mantenir una regulació urbanística que posa el focus en la protecció de les 

masses forestals sense considerar la protecció de la resta d’espais (clarianes, conreus, erms, 

etc.) que s’han anat desenvolupant en aplicació del PEPCo i del PGM i que, actualment, contri-

bueixen a la formació del mosaic agroforestal amb el manteniment de la biodiversitat que com-

porta. 

Aquesta regulació comporta que, d’altra banda, no es faciliti ni el desenvolupament de les activi-

tats ramaderes ni forestals que afegeixen valor al territori i contribueixen a mantenir i millorar els 

valors ecològics del Parc. Cal tenir en compte que, de les 714 ha de sòl aptes pel desenvolupa-

ment agrícola, la superfície real ha anat disminuint a mesura que s’ha anat desenvolupant el 

PEPCo i el PGM. Aquesta disminució ha estat causada en part per l’evolució socioeconòmica, 

així com per la incapacitat d’adaptació a les noves realitats i a la falta d’implementació de mesu-

res incentivadores per mantenir l’agricultura a la Serra. Així, caldria un nou planejament per tal 
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d’adaptar els sòls qualificats com a agrícoles, fet que amb el planejament de l’alternativa 0 seria 

impossible. 

En la mateixa línia, les activitats ramaderes i forestals han passat pel mateix procés, doncs els 

canvis socials i la falta de capacitat de reacció i maniobra per part del PEPCo i del PGM han 

causat una davallada d’aquests sectors.  

D’altra banda, l’actual PGM no contempla la rehabilitació de les masies, cases rurals i altres 

construccions que s’han de preservar per raons arquitectòniques o històriques, la rehabilitació 

de les quals pot contribuir a la correcta gestió i la custòdia dels espais de la Serra.  

Així mateix, aquesta alternativa comporta mantenir els sòls qualificats de sistema de parc forestal 

de reserva natural (clau 29), l’àmbit dels quals no s’adiu amb les reserves naturals parcials deli-

mitades pel Decret 146/2010. La clau 29 contempla 1.528 ha, de les quals hi ha integrades les 

479 ha de les Reserves Naturals Parcials, fent que hi hagi zones del Parc que presenten una 

major protecció que altres, sense cap justificació adient. 

Pel que fa les àrees de tractament específic (ATE), es va establir amb el PEPCo que serien 

aquelles àrees singulars que necessiten un tractament específic tant per la seva organització i 

construcció de l’espai com en relació als elements del paisatge que cal revaloritzar i potenciar. 

Així doncs, malgrat es preveien les ATE com elements estructuradors del Parc, no han resultat 

ser del tot efectives en l’ordenació de les activitats i projectes del Parc, ja que els usuaris han 

canviat la manera d’utilitzar el Parc, passant de fer un ús concentrat a fer-ne un de dispers que 

està canalitzat per la xarxa de camins. Així doncs, la zonificació de les ATE ha perdut sentit i cal 

fer-ne una actualització al respecte.  

Per altre costat, el manteniment de les condicions actuals comporta mantenir les reserves d’equi-

paments i cementiris del PGM original, les quals ocupen sòls sobredimensionats per la superfície 

ocupada real i les necessitats futures i que inclouen zones d’interès per a la connectivitat ecolò-

gica i el manteniment de la biodiversitat del Parc.  

Finalment, el PGM vigent no reconeix de manera integral els sòls del sistema hidrogràfic que, 

entre d’altres aspectes, tenen una funció essencial per garantir la connectivitat tant interior com 

exterior i preservar la biodiversitat del Parc Natural. 

Alternativa 1: Qualificacions segons valors naturals i paisatgístics 

L’alternativa 1 consisteix en reconèixer els sòls del sistema hidrogràfic, racionalitzar la xarxa vi-

ària (eliminant les reserves viàries incloses dins de la Serra que no s’han desenvolupat i que a 

dia d’avui són obsoletes) i suprimir els equipaments, cementiris i serveis tècnics.  

Quant al sistema d’espais lliures, aquesta alternativa planteja zonificar els sòls d’aquest sistema 

en funció dels seus valors naturals i paisatgístics. En aquest sentit, es preveu el següent: 

- Qualificar com a rústic protegit de valor agrícola (clau 24*) els espais amb potencial agrí-

cola situats a l’interior del Parc, per tal de protegir aquests espais, que actualment estan 

qualificats o bé com a parc forestal (claus 27, 28 i 29) o bé com a equipaments comuni-

taris i dotacions de nova creació (claus 7b i 7c). 

- Qualificar com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27*) el conjunt d’espais 

no agrícoles (àrees de bosc, matollars, màquies, prats i herbassars) de l’interior del Parc, 

amb la finalitat de preservar aquests espais i la seva diversitat. 

- Qualificar com a sistema de parc forestal de reserva natural (clau 29*) els àmbits de les 

Reserves Naturals Parcials declarades pel Decret 146/2010. 

Les tres qualificacions esmentades (claus 24*, 27* i 29*) tindran una regulació específica, en 

l’àmbit de la Modificació, que s’adeqüi a la legislació urbanística, al PTMB i als objectius de la 
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MPGM.  

Aquesta alternativa manté les qualificacions de verd protegit (clau 8a) i verd privat d’interès tra-

dicional (clau 8b) situades a l’interior del Parc. Així mateix, incorpora les dues reserves ferrovià-

ries previstes al PTMB (túnels d’Horta i de Montcada) mitjançant una doble qualificació. 

Alternativa 2: Qualificacions segons valors funcionals 

L’alternativa 2 contempla també dur a terme els canvis relatius al reconeixement del sistema 

hidrogràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels equipaments, cementiris i ser-

veis tècnics. 

Tanmateix, respecte el sistema d’espais lliures, aquesta alternativa planteja zonificar els sòls 

d’aquest sistema segons els seus valors funcionals (és a dir, es qualifiquen els sòls segons la 

funció que han de desenvolupar, enlloc de qualificar-los en funció de la seva morfologia o ús 

actual –agrícola o forestal- o dels seus valors naturals –en el cas de les reserves naturals parci-

als). En aquest sentit, es preveu el següent: 

- Qualificar com a sistema de parc forestal equipat (clau 27.e) els espais amb una major 

utilització per part de la ciutadania, ja sigui per la seva condició de vora (més accessible) 

o perquè al seu interior s’hi troben àrees de lleure o altres infraestructures d’ús públic. 

Aquesta qualificació té com a finalitat ordenar l’ús social, admetent un grau d’equipament 

major que permeti contenir una elevada intensitat d’ús, disminuint la pressió antròpica 

en àrees més sensibles de l’interior del Parc. 

- Qualificar com a sistema de parc forestal connector (clau 27.c) els espais que han de 

contribuir a connectar ecològicament Collserola amb la resta d’espais oberts de l’entorn 

i evitar la fragmentació interna del Parc. En aquests espais, la funció connectora ha de 

prevaldre sobre la resta de consideracions. se situen a l’entorn dels principals cursos 

fluvials, el turó de Montcada, i l’eix de l’autopista C-16. 

- Qualificar com a sistema de parc forestal hàbitat interior (clau 29.h) els espais que es 

corresponen amb els hàbitats interiors del Parc, que coincideixen parcialment amb les 

Reserves Naturals Parcials del Decret. Es tracta dels espais que presenten boscos més 

madurs i que se situen en posicions centrals del Parc o parts altes de les principals con-

ques hidrogràfiques, allunyats dels principals eixos de mobilitat i de les zones urbanes 

que generen majors pertorbacions ambientals (contaminació, soroll, freqüentació, etc). 

- Qualificar com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27g) els sòls del sistema 

d’espais lliures que no estiguin inclosos en cap de les qualificacions anteriors. 

Les qualificacions esmentades (claus 27.e, 27.c, 29.h i 27g) es regularan de manera específica 

d’acord amb les seves característiques i potencialitats. En qualsevol cas, s’adequaran a la legis-

lació urbanística, al PTMB i als objectius de la MPGM.  

Aquesta alternativa també manté les qualificacions de verd protegit i verd privat d’interès tradici-

onal (claus 8a i 8b) i incorpora les dues reserves ferroviàries previstes pel PTMB. 

Alternativa 3: Qualificació única multifuncional 

L’alternativa 3 també incorpora els canvis esmentats relatius al reconeixement del sistema hidro-

gràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels equipaments, cementiris i serveis 

tècnics. 

Pel que fa al sistema d’espais lliures, aquesta alternativa preveu una qualificació urbanística 

única i homogènia per tots els sòls d’aquest sistema –en l’àmbit del Parc Natural- que defineixi 
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el marc regulador general al qual s’han de subjectar aquests sòls, traslladant al PEPNat la defi-

nició del model estratègic i la seva ordenació detallada. 

Aquesta alternativa parteix de la consideració del territori natural (o poc antropitzat) com una 

realitat dinàmica i complexa que no es pot delimitar, ja que té i exerceix múltiples valors i funcions 

que se superposen. Com a conseqüència, l’alternativa 4 proposa reconèixer i potenciar –a través 

de la regulació normativa- els valors i les funcions que han de desenvolupar els sòls, d’acord 

amb els objectius, criteris i consideracions exposades als apartats d’Objectius i criteris generals 

i Descripció i justificació de la proposta de la memòria d’ordenació; sense delimitar gràficament 

els espais que tenen uns valors o funcions preponderants. 

Cal tenir present que, en paral·lel a la present Modificació, s’està redactant i tramitant el PEPNat 

que, a banda de ser un pla especial de protecció del medi natural, és també un pla especial 

urbanístic de desenvolupament que concretarà l’ordenació detallada del Parc (d’acord amb el 

marc general definit per la MPGM). Així doncs, serà en el marc de la redacció del PEPNat que 

es concretaran els usos permesos, sempre tenint en compte que han de ser congruents amb 

l’entorn en el què s’emmarquen i que han de permetre una potenciació dels valors i els serveis 

ecosistèmics que ofereix la Serra de Collserola. 

En relació amb els sòls inclosos en les Reserves Naturals Parcials declarades pel Decret 

146/2010, igualment es podran regular de manera específica (més restrictiva) mitjançant la nor-

mativa de la Modificació i/o del PEPNat, ja que es tracta d’uns sòls concrets, delimitats amb 

precisió pel Decret, als quals es pot fer referència directament sense necessitat de qualificar 

urbanísticament els sòls. D’aquesta manera, en el supòsit que es declarin noves reserves dins 

del Parc o es modifiquin les existents, no serà necessari promoure una modificació del PGM per 

adequar el planejament urbanístic general a les noves delimitacions. 

Aquesta alternativa també manté les qualificacions de verd protegit i verd privat d’interès tradici-

onal (claus 8a i 8b) i incorpora les dues reserves ferroviàries previstes pel PTMB. 

D’altra banda, a partir de la justificació de l’elecció de l’alternativa 3 feta en el document inicial 

estratègic i amb els ajustos incorporats d’acord amb els informes i suggeriments rebuts per part 

de l’òrgan ambiental, s’ha contemplat una nova alternativa 3.1, la qual s’exposa a continuació. 

Alternativa 3.1: Qualificació única multifuncional amb la incorporació dels àmbits de vora 

claus per a la connectivitat 

L’alternativa 3.1 s’ha plantejat en el mateix escenari que l’alternativa 3 però amb la incorporació 

de dues modificacions respecte la primera. 

Per una banda, s’ha ampliat l’àmbit de la MPGM amb la incorporació de deu àmbits de vora, que 

són el torrent del Duc, la riera de can Amigó, can Puig, el torrent de Batzacs, el torrent de la Font, 

el torrent de can Badal, el turó del Lluch, la riera de Sant Cugat, el turó de Moncada i l’eix dels 

túnels de la C-16 i el ferrocarril del Vallès. Aquests espais mencionats s’han afegit, responent a 

dues naturaleses diferents: 

- Els àmbits que juguen un paper clau en quan a la connectivitat interna i/o externa del Parc, 

en tant que corresponen a zones identificades com a connectors ecològics i/o connectors 

fluvials pel PTMB. Aquests àmbits necessitaran modificacions i/o actuacions per tal de ga-

rantir la connectivitat i, així, garantir la coherència del planejament urbanístic.  

- Els àmbits qualificats com a sòl urbanitzable no delimitat pel planejament urbanístic que es 

troben situats en àmbits no aptes per la seva conversió a sòl urbà degut a les seves carac-

terístiques ja sigui pendent o pel risc d’inundació i/o per la seva posició territorial, ja que hi 

ha àmbits que presenten desconnexió de la trama urbana o estan situats en un espai declarat 
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com a Parc Natural. Així, es proposa desclassificar aquests sòls com a urbans. Els àmbits 

que presenten aquesta casuística són el torrent del Duc, can Puig i el turó d’en Lluch. 

L’altra diferència respecte l’alternativa 3 es basa en la conservació de les qualificacions dels 

equipaments i dels cementiris comarcals (tot redefinint la seva superfície) per tal de reconèixer 

les dotacions existents al Parc que no es poden encaixar en la qualificació única dels espais 

lliures proposada. Així doncs, les qualificacions que presentarà el Parc seran el sistema de parc 

forestal de Collserola (clau 29co), que definirà els usos admesos dins del Parc, els cementiris 

(clau 25co), els equipaments (clau 7co), el sistema de parcs i jardins urbans de Collserola (6co), 

el sistema hidrogràfic (clau SH) i els vials (claus 5 i 5b). 

L’alternativa 3.1 presenta aquestes dues millores respecte l’alternativa 3, fet que la converteix en 

la seva versió millorada en eliminar algunes mancances que aquesta alternativa presentava, 

convertint-les en punts forts.  

 

5.2. Avaluació ambiental de les alternatives 

En aquest apartat es realitza l’avaluació ambiental de cadascuna de les alternatives a partir de 

l’anàlisi del grau de compliment dels objectius ambientals, per tal de comparar la seva incidència 

ambiental i determinar quina alternativa s’ajusta millor als objectius ambientals que es planteja la 

MPGM. 

Així, per fer l’avaluació comparativa s’han creuat els objectius ambientals de la MPGM amb les 

diferents alternatives, valorant conjuntament quines faciliten en major mesura l’assoliment de 

cada objectiu per separat, a partir de tres categories: 

IIII Aquelles alternatives que faciliten més, comparativament, l’assoliment de l’objectiu ambi-

ental degut a que estableixen les condicions necessàries per a la seva consecució. Aquest 

fet, però, no garanteix que l’objectiu ambiental pugui no complir-se si no existeixen esforços 

per acomplir aquest objectiu en el planejament derivat i en el seu desenvolupament a escala 

de projecte i gestió. 

IIII Aquelles alternatives que afavoreixen l’assoliment de l’objectiu parcialment, potenciant al-

guns aspectes favorables per a la resolució de la problemàtica però dificultant-ne d’altres; o 

quan l’objectiu ambiental analitzat és completament independent de la proposta d’alternativa 

en qüestió. 

IIII Aquelles alternatives que dificulten més, comparativament, l’assoliment de l’objectiu ambi-

ental. 

Cal tenir en compte que en l’avaluació de cada objectiu s’ha tendit als valors extrems, facilita o 

dificulta, fent una valoració relativa a les resta d’alternatives amb la finalitat de discernir quina és 

la millor alternativa comparativament. No obstant, en la justificació de l’alternativa escollida es 

planteja un discurs integral per determinar les raons globals de l’elecció. 
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Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat dels habitats així com la fauna d’especial 

interès associada al Parc.    

Globalment es considera que totes les alternatives afavoreixen l’objectiu de conservar i millorar 

la biodiversitat i els hàbitats d’alguna manera o altra. No obstant, l’alternativa 0 pot dificultar l’ob-

jectiu al classificar la totalitat d’espais lliures de la Serra com a parc forestal, dificultant així la 

creació de mosaics agroforestals a través de la implantació de conreus que augmentarien els 

ecotons i hàbitats de marge. Aquests espais han disminuït notablement al Parc generant una 

disminució local de la biodiversitat. 

Cal tenir en compte, però, els impactes que l’alternativa 1 pot generar sobre el servei de segrest 

de carboni dels boscos joves, i els impactes que les zones d’espais lliures equipats podrien ge-

nerar sobre alguns valors faunístics i florístics. 

Pel que fa a localitats d’elevada singularitat per la flora, l’alternativa 2 és la que planteja una major 

cobertura d’aquestes localitats a través de la qualificació de sistema de parc forestal – hàbitat 
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1 
Conservar i millorar la biodiversitat dels habitats així com la 

fauna d’especial interès associada al Parc.   
        

 

2 

Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant la 

Serra de Collserola coma  espai integrat en el sistema d’es-

pais oberts de l’àmbit metropolità.         

 

3 
Minimitzar l’impacte sobre el paisatge i conservar el patrimoni 

cultural. 
        

 

4 Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

        

 

5 Conservar i millorar els processos del medi físic. 

        

 

6 

Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, in-

fraestructures i activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als 

objectius de protecció del Parc Natural.         

 

7 

Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i 

racionalitzar les infraestructures de gestió i transport dels flu-

xos ambientals.         

 



63 

 

interior. Concretament 3 de les 5 localitats inventariades són cobertes per aquesta qualificació i 

una per sistema hidrogràfic. 

L’alternativa 0 inclou també 3 localitats d’elevada singularitat dins de la clau 29 de reserva fores-

tal, mentre que l’alternativa 1 inclou dues localitats en espais de reserva i les alternatives 3 i 3.1. 

inclouen 4 localitats en el sistema d’espais lliures generals i una en sistema hidrogràfic. 

Pel que fa a les localitats amb hàbitats d’interès comunitari les reserves plantejades per l’alter-

nativa 0 inclouen 23 localitats, l’alternativa 1 inclou 17 localitats en espais de reserva, l’alternativa 

2 n’inclou 19 i l’alternativa 3 inclou totes es localitats d’interès en sistema d’espais lliures generals 

o sistema hídric. 

No obstant, cal dir que l’alternativa 0 inclouria 5 localitats en espais qualificats de cementiri, 6 

localitats en qualificacions de sistema viari o protecció de sistemes, 5 localitats en qualificacions 

d’espais i jardins i 2 localitats en espais qualificats com equipament, fet que podria dificultar l’as-

soliment de l’objectiu. Així mateix, l’alternativa 3.1. manté també una part dels espais qualificats 

de cementiri, tot i que menor que en les altres, en aquells espais en que aquesta qualificació sí 

que es correspon amb els usos actuals o futurs. 

L’alternativa 1 inclouria 27 localitats de HIC en espais lliures agrícoles i l’alternativa 2 inclouria 

18 espais en espais lliures equipats, fet que també podria dificultar l’assoliment de l’objectiu. 

Així doncs, malgrat les alternatives 0, 1 i 2 situarien més HIC en espais de reserves naturals, 

també suposarien una major amenaça per la ubicació de qualificacions que podrien tenir certa 

afectació sobre hàbitats d’interès comunitari. En aquest sentit, l’alternativa 3 i la 3.1 podrien ser 

més flexibles per conservar la biodiversitat de forma més dinàmica i adaptativa.  

Si es fa la comparativa entre l’alternativa 3 i la 3.1., es considera que la segona és més adequada 

i que dóna, a més, resposta al document d’abast, en tant que inclou la proposta de vores a aquells 

àmbits d’especial interès per la connectivitat, on es plantegen una sèrie d’actuacions que garan-

teixin que, en la nova qualificació, es potenciarà la seva funció connectora.  A més, manté part 

de la qualificació dels cementiris i els equipaments que no s’han pogut afegir al sistema d’espais 

lliures com a clau 29co degut a que en l’ús actual i les previsions futures, s’ha estimat necessari 

el seu manteniment amb la qualificació actual.  

 

Objectiu 2: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant la Serra de Collse-

rola com a espai integrat en el sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità.  

Pel que fa la connectivitat ecològica del Parc, es considera que l’alternativa 0 dificulta l’assoliment 

de l’objectiu ja que situa qualificacions d’equipaments i cementiris en zones d’elevat interès per 

a la connectivitat ecològica, reconeix malament el sistema hídric dels principals cursos del Parc 

Natural i podria afectar alguns hàbitats vulnerables als efectes del canvi climàtic. 

L’alternativa 1 també podria dificultar l’assoliment de l’objectiu al situar espais lliures agrícoles en 

zones d’interès per a la connectivitat i en espais amb hàbitats vulnerables als efectes del canvi 

climàtic. D’altra banda, la imatge estètica que suposa, amb la combinació de conreus i boscos 

existents en el moment actual, pot limitar l’establiment de conreus en zones on hi hagi una inici-

ativa concreta, així com l’establiment de nous espais oberts. 

Es considera que l’alternativa 2 afavoreix l’objectiu ja que genera una ordenació coherent amb 

les zones d’interès per a la connectivitat ecològica i una bona cobertura dels hàbitats vulnerables 

als efectes del canvi climàtic. L’ordenació està basada en la generació d’una estructura de qua-

lificacions que preservi les funcions ecològiques, en aquest sentit, l’alternativa afavoreix el dina-

misme i la preservació dels processos ecològics, així com l’establiment d’espais oberts. 
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Es considera que les alternatives 3 i 3.1. poden afavorir o no l’objectiu depenent de com s’acabin 

concretant els mecanismes d’avaluació dels usos permesos en el sistema d’espais lliures gene-

rals. No obstant, plantegen una ordenació adaptable als canvis, fet que pot generar un millor 

reconeixement de les dinàmiques naturals en el futur. 

Finalment, pel que fa a l’alternativa 3.1, tot i que mantingui part de les qualificacions com a ce-

mentiris i equipaments, aquesta es considera la millor de totes, en tant que contempla pràctica-

ment tots els beneficis de l’alternativa 3 incloent addicionalment les actuacions i les propostes de 

vora, per on passen un gran nombre de connectors d’importància, millorant així la connectivitat 

territorial amb la resta d’espais naturals que envolten la Serra de Collserola. 

 

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

Pel que fa l’assoliment de l’objectiu de preservar el patrimoni cultural i el paisatge, es considera 

que l’alternativa 0 dificulta l’assoliment ja que situa qualificacions com sistema viari i equipaments 

en zones sensibles paisatgísticament, i engloba la majoria de masies en la qualificació de parc 

forestal i parc forestal – reserva natural, fet que limita els usos d’aquestes masies i en dificulta la 

restauració.  

D’altra banda, l’alternativa 1 afavoreix el seu assoliment, ja que planteja l’establiment de zones 

agrícoles al perímetre del parc, fet que pot afavorir l’arranjament d’aquests espais i el seu man-

teniment, així com una restauració de les masies que s’hi inclouen. 

Es considera que l’alternativa 2 pot dificultar o afavorir l’objectiu depenent de com es concretin 

els espais qualificats com a sistema d’espais lliures equipats, ja que part d’ells se situen en espais 

amb visibilitat alta o molt alta. 

Finalment, es considera que les alternatives 3 i 3.1 afavoreixen l’assoliment de l’objectiu, ja que 
ambdues permeten implantar els usos a un ventall més gran de masies, afavorint la seva restau-
ració. 

 

Objectiu 4: Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

Globalment, es considera que l’alternativa 0 dificulta l’objectiu ja que la qualificació de parc fo-

restal per a la pràctica totalitat del sistema d’espais lliures del Parc Natural ha suposat una major 

dificultat per a regular l’ús públic. D’altra banda, les qualificacions d’equipaments i parcs i jardins 

del perímetre del Parc Natural no s’acaben d’ajustar amb major pressió poblacional o les zones 

amb major accessibilitat. 

Es considera que l’alternativa 1, per una banda, dificultaria l’assoliment de l’objectiu, ja que la 

disposició perimetral dels espais lliures agrícoles és susceptible de generar conflictes entre les 

explotacions agràries i l’ús públic en un espai tan pressionat. A més a més, caldria evitar que la 

generació d’espais més oberts a les vores no propicies comportin  la incursió d’impactes en zones 

més interiors del parc. Per altra banda, però, això afavoriria l’existència de pertorbacions contro-

lades (als espais agrícoles) que afavoririen la biodiversitat i el manteniment del paisatge de les 

vores de l’espai natural. 

Es considera que l’alternativa 2 afavoreix l’objectiu ja que situa sistema d’espais lliures equipats 

en aquells espais amb àrees de lleure, més pressió poblacional i millor accessibilitat, fet que pot 

propiciar un major control de la freqüentació al parc, evitant impactes a zones sensibles. 

Finalment, es considera que l’alternativa 3 podria dificultar per una banda l’assoliment de l’objec-

tiu ja que no generaria cap àrea específica on controlar les pertorbacions perimetrals i ordenar 
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l’ús públic a nivell del planejament general, si bé aquestes propostes es es preveu que es desen-

volupin mitjançant el PEPNat. En aquest sentit, la zonificació única dels espais lliures podria 

afavorir un major marge de maniobra del PEPNat per coordinar l’ús públic, amb la regulació dels 

camins, etc. 

Tanmateix, l’alternativa 3.1 afavorirà la disminució de la pressió antròpica de forma efectiva, en 

tant que incorpora àmbits de vora perquè coincideixen amb aquells que acumulen més pressió i 

pertorbacions, millorant els seus atributs en quant a connectivitat ecològica a nivell territorial. Així 

doncs, permetria ordenar les vores i, d’aquesta manera, controlar les pertorbacions externes, al 

mateix temps que permetrà, igual que l’alternativa 3, gestionar els hàbitats del Parc d’una manera 

més adaptativa i dinàmica a les noves realitats del canvi climàtic. 

Cal dir que el model d’ús públic serà desenvolupat pel PEPNat. A més a més, gran part del control 

de les pertorbacions i de la pressió generada per l’ús públic dependrà de projectes específics i 

de la gestió. En aquest sentit no es pot concloure que cap de les alternatives pugui afavorir 

l’assoliment d’aquest objectiu a través de l’ordenació de les diferents qualificacions urbanístiques. 

 

Objectiu 5: Conservar i millorar els processos del medi físic. 

Globalment es considera que l’alternativa 0 dificulta l’assoliment de l’objectiu, ja que situa espais 

qualificats com equipaments o sistema viari en espais d’elevat servei ecosistèmic de regulació 

de l’erosió i la hidrologia i no reconeix adequadament el sistema hidrogràfic. 

Es considera que l’alternativa 1 afavoreix l’objectiu en alguns aspectes: reconeixement del sis-

tema hidrogràfic i coherència amb el patrimoni geològic, però situa alguns espais lliures agrícoles 

en espais d’elevat valor de servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia. 

Finalment, es considera que les alternatives 2, 3 i 3.1 afavoreixen l’assoliment de l’objectiu, ja 

que són les que millor protegeixen els espais amb més valor per la regulació hídrica i la prevenció 

de l’erosió. No obstant, caldria compatibilitzar les zones d’espais lliures equipats de l’alternativa 

2 amb els elements de patrimoni geològic de les escletxes del Papiol.  

 

Objectiu 6: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i 

activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural. 

Pel que fa la racionalització de l’ocupació del sòl, l’alternativa 0 és la que més dificultats presen-

taria per garantir l’assoliment de l’objectiu, en tant que es mantindrien les reserves viàries. En 

canvi, les alternatives 1, 2, 3 i 3.1 presentarien unes propostes per les reserves viàries i per la 

protecció de sistemes el model d’ordenació que reduirien pràcticament a la meitat l’ocupació 

potencial del sòl per part del sistema viari,. A excepció de l’alternativa 0, qualsevol de les quatre 

alternatives permeten implementar usos en funció de les característiques de la construcció i de 

la seva localització ja que permeten la restauració de les masies incloses al catàleg de masies.  

Pel que fa a la superfície de reserves d’equipaments i serveis tècnics, les alternatives 1, 2 i 3 

eliminen quasi per complet aquestes qualificacions, i només mantenen aquelles necessàries per 

coherència amb les qualificacions de les vores de l’espai. Al seu torn, l’alternativa 3.1 també 

proposa una supressió molt important d’aquestes qualificacions, si bé es manté la superfície de 

cementiris i equipaments existents, per adequar-se a la realitat executada. 
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Objectiu 7: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

En primer lloc, val a dir que la majoria d’accions de planejament per acomplir aquest objectiu dins 

el Parc Natural de Collserola no es poden resoldre a través del planejament general com, per 

exemple, la reducció de l’impacte acústic, lumínic i de qualitat de l’aire, ja que aquests són pro-

vocats en la seva major part per les activitats, infraestructures i nuclis urbans del seu entorn i, 

per tant, no es poden resoldre exclusivament des de l’àmbit estricte del Parc.  

No obstant, sí que el model d’estructura del sistema viari, i inclús la ordenació dels espais equi-

pats per a l’ús públic poden determinar els futurs impactes lumínics, acústics i atmosfèrics que 

podran rebre diferents espais del parc. 

En aquest sentit, s’han creuat les propostes d’ordenació de les diferents alternatives amb el mapa 

de contaminació lumínica del PSAMB, que inclou tot l’àmbit del parc. No s’han creuat les propos-

tes amb dades de contaminació acústica ni de immissió de contaminants, perquè no existeix cap 

modelització per a la totalitat de l’espai natural. 

Així, s’observa com l’alternativa 0 podria generar nova contaminació lumínica al parc, per la pre-

sència d’equipaments i noves infraestructures viàries. Aquest impacte també es donaria a nivell 

de qualitat de l’aire i de contaminació acústica, ja que la contaminació difusa generada per la 

mobilitat amb vehicle privat és el principal causant de la contaminació tant acústica com atmos-

fèrica que arriba a Collserola, i l’alternativa 0 plantejaria un escenari de major trànsit intern a 

través del Parc Natural. 

La resta d’alternatives proposen un sistema viari molt més reduït a l’interior del Parc, de manera 

que s’eviten nous impacte lumínics, acústics i atmosfèrics. Pel que fa a la regulació de l’ús públic, 

l’alternativa 2 plantejaria una qualificació específica d’espais lliures equipats que podrien afavorir 

la concentració dels impactes de l’ús públic en àmbits més perimetrals i menys sensibles a la 

pertorbació. 

Pel que fa a les energies renovables, totes cinc alternatives permetrien fer una implementació de 

l’ús d’aquestes, en tant que tots els equipaments reconeguts dins del Parc poden implementar 

l’energia renovable com a motor de l’activitat. 

Cal destacar que l’alternativa 3 i en especial la 3.1. són alternatives que permetrien fer una re-

ducció de l’impacte acústic major, atès que en la qualificació 29co a tot el sistema d’espai lliures 

del Parc i també amb la proposta als àmbits de vora de la 3.1 es fomentaria un ús del terreny 

amb un impacte acústic mínim, per tal d’evitar impactes en aquests sentit i garantir així el millor 

nivell de conservació de la biodiversitat i dels hàbitats possible.  

 

5.3. Justificació de l’alternativa escollida 

Un cop avaluades les 5 alternatives d’ordenació (incloent la subalternativa 3.1) respecte els 7 

objectius ambientals que es planteja la MPGM, es conclou el següent: 

- Es descarta l’alternativa 0 ja que globalment és l’alternativa que dificulta l’assoliment 

d’una major part d’objectius ambientals. L’alternativa 0 planteja la pràctica totalitat d’es-

pais lliures de la serra com a parc forestal, una ordenació poc coherent amb els terrenys 

amb potencial agrícola i ramader i amb la regulació de l’ús públic. A més a més, la qua-

lificació de parc forestal, engloba la majoria de masies de la Serra, fet que limita els usos 

d’aquestes masies i en dificulta la restauració, impossibilitat una implantació eficient i útil 

dels nous usos en aquelles construccions que formen part del Catàleg de masies. 
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Aquesta alternativa planteja espais qualificats com equipaments, cementiris i sistema 

viari en espais que concentren valors ecològics i ambientals rellevants: Espais amb ele-

vat servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia, espais amb elevat interès 

per a la connectivitat ecològica, hàbitats vulnerables als efectes del canvi climàtic i zones 

d’interès agrícola o per a l’aprofitament de biomassa i zones sensibles paisatgísticament. 

No es fa, en aquest sentit, cap anàlisi ni reestructuració d’aquests espais més ajustada 

a la realitat, així com tampoc es fa una anàlisi de la viabilitat de les reserves que tenen 

aquests espais associats i que a dia de la redacció del present document no s’han exe-

cutat. 

Així doncs, aquesta alternativa planteja moltes més connexions viaries dins el Parc Na-

tural que la resta d’alternatives, algunes associades a camins i vies locals, i d’altres a 

grans infraestructures de connexió metropolitana que el PTMB considera innecessàries. 

El desenvolupament d’aquestes infraestructures viaries, a més de generar els impactes 

anteriorment esmentats, podria agreujar la fragmentació ecològics a l’interior de l’espai. 

D’altra banda, les qualificacions d’equipaments i parcs i jardins del perímetre del Parc 

Natural que planteja aquesta alternativa, no s’acaben d’ajustar amb les zones de major 

pressió poblacional o les zones amb major accessibilitat. 

Pel que fa al sistema hidrogràfic, l’alternativa 0 no el reconeix en cap àmbit, el que va en 

contraposició amb la protecció dels serveis ecosistèmics que aquest aporta, així com de 

la conservació dels hàbitats fluvials i de bosc de ribera i la seva funció connectora. 

Finalment també es considera que l’alternativa 0 dificulta l’objectiu de minimitzar la con-

taminació atmosfèrica, acústica i lumínica a l’interior de la serra, ja que introduiria nou 

sistema viari dins el parc que podria generar un major impacte a l’interior de l’espai na-

tural. 

- Es descarta també l’alternativa 1 ja que, tot i plantejar una proposta d’ordenació més 

adequada als objectius ambientals de la MPGM (reconeixement del sistema hidrogràfic, 

afavoriment de l’establiment d’àrees agrícoles, millora paisatgística de les vores de l’es-

pai), l’alternativa segueix dificultant l’acompliment d’alguns objectius respecte les alter-

natives 2 i 3.  

Situa alguns espais lliures agrícoles en espais amb valors faunístics i florístics rellevants, 

espais d’elevat valor de servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia, espais 

amb elevat estoc de carboni o amb potencial per realitzar un servei de segrest de carboni 

rellevant, zones d’interès per a la connectivitat i en espais amb hàbitats vulnerables als 

efectes del canvi climàtic. 

Es considera que la disposició perimetral dels espais lliures agrícoles que planteja l’al-

ternativa 1, malgrat els beneficis ambientals que podria generar, també és susceptible 

de generar conflictes entre les explotacions agràries i l’ús públic en un espai tant pressi-

onat. A més a més, caldria evitar que la generació d’espais més oberts a les vores no 

propicies la incursió d’impactes en zones més interiors del parc. Es considera que les 

alternatives que, globalment, afavoririen un major acompliment dels objectius ambientals 

són les alternatives 2, 3 i 3.1. 

- Tant l’alternativa 2 com la 3 i la 3.1. són les que millor protegeixen els ecològics (valors 

faunístics i florístics), els espais amb més valor per la regulació hídrica i la protecció 

envers l’erosió i la connectivitat ecològica. 
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Les alternatives 2 i 3 representen una millora ambiental notable, l’ eliminació de reserves 

viaries i d’equipaments i serveis tècnics amb possibles impactes sobre els valors ecolò-

gics i funcionals de la serra. L’alternativa 3.1., tanmateix manté part de les reserves de 

cementiris i equipaments, en aquells àmbits en que, pel seu ús actual i futur, es dificulta 

la seva eliminació. 

Les diferencies entre les tres alternatives es centren en que l’alternativa 2 genera varies 

qualificacions adaptant-se a les funcions diferencials que poden jugar varis àmbits terri-

torials de la serra. En aquest sentit, genera un marc més estàtic ja des del planejament 

general, que s’adapta a les funcions de connectors, ús públic i zones de reserves interiors 

que poden regular diferents intensitats d’ús. Per tant, aquesta alternativa generaria un 

marc excessivament rígid a nivell de planejament general urbanístic que podria limitar el 

marge de maniobra d’altres instruments, com el PEPNat, que poden tenir una major in-

cidència en l’assoliment dels objectius ambientals. 

- L’alternativa 3, en canvi, planteja una qualificació única amb una regulació que estableixi 

els usos admesos al Parc, derivant al PEPNat la concreció de l’ordenació detallada i la 

regulació de l’ús públic. 

En aquesta mateixa línia, l’alternativa 3.1 milloraria la seva alternativa mare al contem-

plar alguns àmbits de vora per tal de garantir la connectivitat amb altres espais naturals. 

No obstant, l’alternativa 3.1. manté les qualificacions d’alguns equipaments i cementiris 

que s’han assignat després d’haver fer una anàlisi i una reestructuració del sòl que se’ls 

atorga, obtenint així una imatge que s’ajusta més a la realitat actual i a les previsions 

d’ús futur. 

En aquest sentit, l’alternativa 3 i la 3.1. serien més favorables que l’alternativa 2 en quant 

a l’establiment d’àrees agrícoles i d’utilització de masies en més àmbits del parc, afavorint 

la conservació del patrimoni cultural i del paisatge de la Serra de Collserola. També seria 

més favorable pel que fa a la capacitat d’adaptació del planejament al dinamisme que 

puguin patir tant els valors ecològics com la utilització social del Parc Natural, i oferiria 

més marge d’actuació al PEPNat per concretar els àmbits amb usos diferencials, facili-

tant una gestió adaptativa d’aquestes dinàmiques. 

Així doncs, i en consideració de tot el que s’ha comentat, i tot i que manté part de les reserves 

d’equipaments i cementiris, es considera que l’alternativa que dóna major compliment als objec-

tius ambientals és l’alternativa 3.1, ja que resol les problemàtiques ambientals que depenen més 

del planejament general urbanístic i genera un marc de protecció global adequat al marc legal i 

normatiu actual, derivant al PEPNat la regulació més detallada dels espais d’interès connector i 

de les Reserves Naturals Parcials. Així, al no delimitar uns àmbits concrets amb unes funcions 

preponderants, no es condiciona excessivament els instruments derivats, com el PEPNat, que 

tindrà una major incidència sobre la consecució dels objectius ambientals plantejats. A més, cal 

tenir en compte tot el ja esmentat sobre les millores que presenta l’alternativa 3.1 respecte la 3.  
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6. Resum de les principals propostes de la MPGM 

Com ja es recull en els apartats anteriors, a grans trets, la proposta de l’alternativa escollida 

consisteix en modificar el planejament general vigent amb la finalitat d’establir un marc urbanístic 

que permeti d’assolir els objectius plantejats tant a la MPGM com al PEPNat. 

Així, cal recordar que l’aprovació de la MPGM es farà conjuntament amb la del PEPNat, essent 

objecte de la MPGM evitar contradiccions en el planejament de totes dues figures i facilitar la 

gestió enfocada en la conservació dels valors de l’espai.  

A nivell ambiental, el principal canvi que suposa la MPGM respecte el planejament vigent és la 

qualificació única de tot el sistema d’espais lliures del Parc Natural amb la subqualificació del 

sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co), entenent aquesta clau com de màxima pro-

tecció. Amb aquesta nova clau es podran implantar un siguit d’usos que aporten qualitat i valor 

afegit al medi natural, així com alguns usos a les construccions existents que cal preservar i 

recuperar, els quals s’estableixen en base als criteris establerts pel present document. 

En aquest sentit, la MPGM incorpora un catàleg amb aquelles masies i cases rurals que cal 

preservar i recuperar amb la finalitat de que aportin qualitat al medi natural, i afavoreixi la guarda 

i custòdia del espais agrícoles i forestals i estableix en elles usos potencials en funció de les 

seves característiques i la seva situació. Així, crea una distribució dels usos que, per una banda, 

sigui el més eficient possible i, per l’altre, concentri els impactes associats, en la mesura del 

possible, a la vora del Parc o almenys, en aquells usos més impactants, fora de les zones sensi-

bles del Parc. A més, cal esmentar algunes de les millores directes que poden comportar les 

actuacions sobre les edificacions del catàleg, tals com l’enderroc de les edificacions auxiliars en 

desús, la integració paisatgística de les edificacions, el foment de les activitats vinculades al medi 

natural, la redacció de plans de gestió forestal, el foment de les energies renovables i el tracta-

ment adequat dels residus i les aigües, entre d’altres. 

Addicionalment, la MPGM també reconeix el sistema hidrogràfic, elimina reserves per la xarxa 

viària sobredimensionades respecte la demanda actual i futura, i elimina els espais reservats per 

equipaments i part de les ampliacions dels cementiris dins el Parc, ajustant-les a les necessitats 

actuals. 

A més, la MPGM fa també una proposta a aquells espais limitants amb el Parc Natural i que 

comprometen especialment la connectivitat ecològica, tant a les vores internes com externes del 

Parc, adaptant-ne el planejament urbanístic als requeriments ecològics dels àmbits i establint així 

espais de transició entre l’interior del Parc i el seu entorn urbanitzat immediat. 
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7. Probables efectes significatius sobre el medi ambient 

En el present apartat es fa una descripció i quantificació, sempre i quan es disposi de les dades 

necessàries, dels possibles impactes potencials sobre el medi ambient fruit del nou planejament  

i propostes derivades de la MPGM. 

En primer lloc es fa un resum i identificació de les zones d’especial importància del Parc (veure 

apartat 7.1. Zones d’especial importància ambiental) per tal de centrar sobre aquests espais o 

elements l’avaluació dels efectes significatius sobre el medi ambient que es poden derivar del 

desenvolupament de les propostes de la MPGM (veure apartat Model estratègic de la proposta 

d’ordenació).  

En segon lloc, es fa una determinació dels efectes significatius (apartat 7.2) sobre el medi ambi-

ent des de tres punts de vista: per d’una banda, en base a possibles escenaris derivats de l’apli-

cació de la MPGM (apartat 7.2.1.), de l’altra, de manera general en relació als elements o vectors 

ambientals que poden resultar afectats (apartat 7.2.2.) i, per útim, més específicament per als 

àmbits que poden resultat afectats de manera significativa (7.2.3.). 

Amb això, atenent als nous usos admesos a les construccions del catàleg segons la MPGM, i 

per tal de poder avaluar els potencials impactes que poden derivar de la implantació d’aquests 

usos, es plantegen dos possibles escenaris: un de màxims i un de mínims. Com s’explica deta-

lladament a l’apartat 7.2.1, es tracta d’analitzar, d’una banda, el resultat de la implantació sobre 

el territori dels usos més impactants i, d’una altra, el resultat de la implantació dels usos amb un 

menor impacte. Cal tenir en compte, però, que només es tracta d’un exercici hipotètic donat que 

els possibles escenaris són infinits (segons les combinacions dels usos) i no es té coneixement 

de si totes les construccions implantaran un ús. Tot i això, aquest enfoc permet tenir una idea de 

les diferents dinàmiques que es poden generar en aplicació de la MPGM en quant a impactes 

ambientals, facilitant-ne l’avaluació. A partir d’aquesta informació, en l’apartat identificació i ava-

luació dels efectes significatius del Pla, es duu a terme l’avaluació dels impactes ambientals glo-

bals a nivell de tot el Parc per cada un dels dos escenaris –de màxims i de mínims- plantejats i 

es recullen i caracteritzen aquests a la matriu ambiental.  

En l’apartat 7.2.2. es fa l’avaluació general dels potencials efectes sobre els vectors identificats 

a la diagnosi i, finalment i de manera més concreta, en l’apartat 7.2.3. “Avaluació ambiental es-

pecífica de les zones que puguin resultar afectades de manera significativa”, es fa una avaluació 

ambiental dels àmbits que proposa la MPGM i que poden resultar afectats de manera més signi-

ficativa, centrant aquesta anàlisi en les propostes de vora. 

Per últim, cal tenir en compte que la normativa d’avaluació ambiental estableix que la necessitat 

de caracteritzar els impactes (apartat 7.3.), calcular la petjada de carboni (apartat 7.4.) i definir 

mesures de protecció ambiental en el marc de redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic. No obs-

tant, en el cas de la present MPGM la definició de les mesures de protecció ambiental es remet 

al PEPNat, que es redacta i tramita en paral·lel a la Modificació, donat que la figura del Pla Es-

pecial permet una definició de mesures amb un major detall en base als usos i actuacions deri-

vades de l’aplicació d’ambdues figures de planejament. Així, el fet de centrar-se en les propostes 

del PEPNat permet determinar millor quins serien els possibles impactes a escales més concre-

tes, permetent de tenir més precisió a l’hora d’estimar quines seran les mesures ambientals ne-

cessàries a aplicar. No obstant, aquestes mesures que queden recollides a la corresponent Nor-

mativa del PEPNat, caldrà tenir-les en compte a l’hora de dur a terme qualsevol actuació en el 

marc de la MPGM. 

 



71 

 

7.1. Definició de les zones d’especial importància ambiental 

Per tal d’avaluar els impactes sobre el medi ambient de la MPGM, cal identificar primer aquells 

espais que, per les seves característiques, tenen un interès natural especial o una sensibilitat 

major que altres àrees del seu l’entorn. 

Amb això, a continuació es fa un resum dels espais d’interès reconeguts per alguna figura de 

protecció, normativa i/o catàleg. Donat que la corresponent descripció detallada ja s’ha realitzat 

a l’apartat de diagnosi ambiental, aquest punt es limita a citar aquests espais/elements a la se-

güent taula, juntament amb el marc legal o catàleg/inventari on està inclòs, així com algunes de 

les seves característiques principals: 



 

 

 

Espai 
Marc legal/catà-

leg o inventari 
Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Reserves Naturals Parcials 

Reserva Natural Parcial 

de la Font Groga 

Decret 146/2010, 

de 19 d’octubre 

Nord del Tibidabo, englobant els diferents vessants entre els que discorre el Torrent 

de la Salamandra (Turó de Santa Maria, Turó de Sant Cebrià, Coll de l’Erola...)  
117,46 

Constitueix un dels 

espais en millor estat 

de conservació del 

Parc, amb elements 

de valor entre els 

quals es troba el 

bosc de ribera del 

Torrent de la Sala-

mandra 

Reserva natural Parcial 

de la Rierada – Can Ba-

lasc 

Entre el Turó del Xai i la C-16, comprèn els vessants interiors del Turó d’en Balasc, el 

Turó de l’Alzinar i el Turó d’en Serra, així com la Riera de Vallvidrera i la seva llera. 
382,58 

L’altre espai del Parc 

en destacable bon 

estat de conservació, 

especialment pel que 

fa a la Serra de Can 

Balasc i a la Riera de 

Vallvidrera, el curs 

fluvial de més valor 

del Parc. 

Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 

De caràcter prioritari 

HIC 3170* Basses i tolls 

temporers mediterranis 

Directiva 

92/43/CEE del 

Consell de 

21-05-1992 

Pantà de Vallvidrera, a l’oest de Santa Maria de Vallvidrera - 

Es tracta d’un hàbitat 

d’interès comunitari 

prioritari de gran va-

lor amb condicions 

úniques al Parc i 

susceptible per fre-

qüentació 
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Espai 
Marc legal/catà-

leg o inventari 
Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

HIC 6220* Prats mediter-

ranis rics en anuals, ba-

sòfils (Thero-Brachypo-

dietalia) 

Principalment a les vores oest de la Serra de Collserola, a Molins de Rei i Sant Feliu 

de Llobregat i també al sector sud-occidental del Turó de Montcada 
104,1  

HIC 91E0* Vernedes i al-

tres boscs de ribera afins 

(Alno-Padion) 

Present com a boscos de ribera als marges del tram de la Riera de Vallvidrera a l’al-

çada de la Rierada 
10,95  

HIC 5230* Màquies amb 

llor (Larus nobilis) 
Situades a l’entorn de l’àmbit de la urbanització de La Budellera, a Vallvidrera 0,09  

De caràcter no prioritari 

HIC 5330 

Matollars termomediterra-

nis i predesèrtics 

Directiva 

92/43/CEE del 

Consell de  

21-05-1992 

Ocupa àrees poc extenses sobre sols rocallosos o poc profunds. Present en determi-

nades zones de la Serra de Llagat i la part baixa del torrent de Sant Iscle 
54,98  

HIC 6420 Jonqueres i 

herbassars graminoides 

humits, mediterranis, del 

Molinio-Holoschoenion 

Presència anecdòtica a tres punts diferenciats del Parc: a l’extrem sud del Pantà de 

Vallvidrera, a la Riera de Sant Cugat a l’alçada del turó de Ca n’Olivé i al curs mig de 

la riera de Vallvidrera 

-  

HIC 8210 Costers roco-

sos calcaris amb vegeta-

ció rupícola 

Presència exclusiva dins del Parc a les Escletxes del Papiol -  

HIC 8220 Costers roco-

sos silicis amb vegetació 

rupícola 

Té presència de forma puntual al curs mig de la riera de Vallvidrera i al Coll del Portell, 

a la vessant barcelonina 
-  

HIC 8310 Coves no ex-

plotades pel turisme 
Presència puntual a tres localitzacions diferents: a la Serra de Roques blanques pro-

per a la Salut del Papiol, al Puig d’Olorda i a Can Gordi, a la vessant de Sant Cugat. 
-  

HIC 9540 Pinedes medi-

terrànies Present a gran part del Parc, especialment a les vores i espais propers a aquestes 3.556,60  
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Espai 
Marc legal/catà-

leg o inventari 
Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

HIC 92A0 Alberedes, sal-

zedes i altres boscos de 

ribera 

Present com a boscos de ribera a alguns dels trams de la Riera de Sant Cugat discor-

rent per Cerdanyola del Vallès 
5,05  

HIC 9330 Suredes Presència anecdòtica en zones molt puntuals del parc -  

HIC 9340 Alzinars i car-

rascars 
Ocupa la major part del Parc, i pràcticament totes les zones forestals de l’interior 

d’aquest 

1.868,50  

Inventari d’Espais d’Interès Geològic (Annex 8 de la Memòria) 

Geozona 336 “Successió 

miocena inferior de Puig 

Pedrós i Molí Calopa” 

Inventari  

d’Espais d’In-

terès Geològic 

del DTES 

 

Situat entre l’AP-7 i el polígon industrial de Can Calopa, a l’extrem nord-oest del muni-

cipi de Sant Cugat 
57,56  

Geòtop 337 “Pedreres i 

mina Berta” 
Situat a la Serra de les Roques Blanques, entre l’AP-7 i el cementiri 33,26 

Geòtop singular ca-

racteritzat per l’ex-

plotació que s’hi ha 

fet durant dècades a 

la mina Berta 

Geozona 338 “Escletxes 

del Papiol – Can Puig” 

Es correspon amb bona part de la meitat sud del municipi del Papiol, incloent el nucli 

urbà 
196,32 

Les Escletxes del 

Papiol, dins aquesta 

geozona, resulten 

una de les afloraci-

ons geològiques més 

singulars del Parc 

Geozona 339 “Paleozoic 

de Collserola i Santa 

Creu d’Olorda” 

Comprèn tot l’àmbit central – sud del Parc, des de Montbau, a Barcelona, fins a Santa 

Creu d’Olorda, a Sant Feliu de Llobregat 
808,63  

Boscos (Annex 6 de la Memòria) 

Boscos singulars 
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Espai 
Marc legal/catà-

leg o inventari 
Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Bosc singular “Alzinar 

dels Vivers de Can Borni” 

Inventari de  

Boscos  

Singulars de  

Catalunya 

(CREAF) 

 

 

 

 

Inventari de Bos-

cos Singulars de 

Catalunya 

(CREAF) 

Es tracta del bosc mixt d’alzina i roure situat al nord dels Vivers de Can Borni, a l’àm-

bit oriental del Parc del Tibidabo 
3,18  

Bosc singular “Can Cuiàs” 
Proper al Pantà de Vallvidrera, es tracta de l’alzinar i part de la pineda al voltant de 

Can Llevallol 
3,29  

Bosc singular “Font 

Groga I” 

Situat dins la Reserva Natural Parcial de la Font Groga, es tracta de la pineda situada 

al voltant de la Font Groga i el Torrent de la Salamandra 
1,52  

Bosc singular “Font 

Groga II” 

Situat dins la Reserva Natural Parcial de la Font Groga i adjacent a l’altre bosc singu-

lar, aquest es troba entre el Coll de l’Erola i el Torrent de la Font del Castanyer 
13,72  

Bosc singular “Font d’en 

Canet” 

Es tracta de la pineda de pi blanc localitzada al vessant oest del Tibidabo, al voltant 

de la Font d’en Canet i resseguint el Torrent de la Vinassa 
3,31  

Bosc singular “Torrent 

Bonet” 

Pineda de pi blanc emplaçada al voltant del Torrent Bonet, entre l’Ermita de Sant Me-

dir i la urbanització Sol i Aigua 
3,13  

Bosc singular “Torrent de 

Valldaura” 

Es tracta de l’alzinar situat al voltant del Torrent de Valldaura, proper al Palau Reial de 

Valldaura 
16,71  

Bosc Singular “Font Ver-

mella” 
- 3,76  

Bosc Singular “Torrent de 

les Costes de Sant Medir” 

Situat al sud de l’Ermita de Sant Medir, es tracta d’una roureda als entorns del Torrent 

de les Costes de Sant Medir 
6,23  

Boscos d’evolució natural 

Bosc d’Evolució “Natural 

Puig Madrona” 

Xarxa de Reser-

ves de Boscos 

d’Evolució  

Natural (DTES- 

CREAF)  

 

Situat al terme municipal de El Papiol, consisteix en l’alzinar amb peus de pi blanc als 

vessants del Puig Madrona, situat al nord de la Salut del Papiol i a l’oest de Can Mont-

many 

26,08  

Bosc d’Evolució Natural 

“Font de Rossinyol” 

Situat al sector oriental del Parc, es troba a l’entorn de la Font de Rossinyol, a la llera 

d’un torrent innominat procedent del Forat del Vent 
19,59  

Bosc d’Evolució Natural 

“La Riera de Sant Barto-

meu” 

Situat a la llera de la Riera de Sant Bartomeu, en el tram que va des de més a  l’est de 

Sant Bartomeu de la Quadra fins arribar a la Plaça de les Bruixes 
15,28  

Bosc d’Evolució Natural 

“Font d’en Gatelll” 

Bosc corresponent al bosc de ribera situat als marges del Torrent de Can Güell, des 

de la seva formació al mirador de Cerdanyola fins la confluència amb el Torrent de 

l’Infern Gran 

12,41  
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Espai 
Marc legal/catà-

leg o inventari 
Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Bosc d’Evolució Natural 

“Torrent de Can Bova” 

Es tracta del bosc de ribera de la Riera de Can Bova, des del nord de Can Bova i la 

Nativitat fins arribar a la zona urbana de la Floresta 
3,10  

Bosc d’Evolució Natural 

“La Rierada” 

Corresponent a la superfície de la RNP de la Rierada, inclou el tram final de la Riera 

de Vallvidrera.  
20,50  

Bosc d’Evolució Natural 

“Can Balasc” 

Corresponent a la superfície de la RNP de Can Balasc, inclou el Turó de Can Balasc, 

així com el Torrent del Xai , el Torrent de Can Mallol i el de Tres Serres. 
362,08  

Bosc d’Evolució Natural 

“Ampliació Can Balasc E” 

Es tracta d’un bosc adjacent a la RNP de Can Balasc, la qual inclou el Turó d’en Xai, 

el torrent de Santa Creu, Santa Creu d’Olorda i Can Canopa de Dalt. Limita per l’est 

amb el Turó del Quirze. 

15,28  

Bosc d’Evolució Natural 

“Font Groga” 

Corresponent a la superfície de la RNP de la Font Groga, inclou el Torrent de la Sala-

mandra,  la Font Groga i la Font d’en Sert.  
117,46  

Bosc d’Evolució Natural 

“Ampliació Font Groga N” 

Bosc adjacent a la RNP de la Font Groga compres entre la Serra de la Rabassada i la 

d’en Gatell. Al seu interior si troben el tram final de la riera de Sant Medir i del Torrent 

de Valldaura. 

275,52  

Bosc d’Evolució Natural 

“Ampliació Font Groga E” 

Localitzat al est de la RNP de la Font Groga,inclou la Font de la Rabassada i es troba 

limitada pel sud per Turó del Puig. 
21,21  

Catàleg de boscos d’utilitat pública 

Bosc del Parc del Tibi-

dabo; Serra d’en Rabassa 

Catàleg de bos-

cos d’utilitat pú-

blica (CUP) 

Distribuït en diverses peces entre el nucli del Papiol i el Puig del Rossinyol, així com 

una peça més gran al turó del Just 
56,59  

Bosc de Ca n’Amigonet, 

Turó del Quirze, Can 

Campany, Can Portell i 

Castellciuró 

Situat a l’est del nucli de Molins de Rei, entre Sant Bartomeu de la Quadra, al nord, i 

Santa Creu d’Olorda, al sud i una 2a peça a l’oest de Can Castellví 
240,78  

Bosc de Can Calopa Situat el turó del Xai, a l’oest, i el turó d’en Serra, al sud 153,40  

Bosc de Can Furriol Situat a l’est del Puig d’Olorda, entre la pedrera del Sanson i l’antiga fàbrica de ciment 89,09  

Bosc del Parc del Tibi-

dabo 
Situat al voltant del Parc del Tibidabo 19,24  

Bosc de Sant Pere Màrtir 
Situat comprenent la major part del turó de Sant Pere Màrtir, entre Sant Just Desvern i 

el barri barceloní de Pedralbes 
34,39  



77 

 

Espai 
Marc legal/catà-

leg o inventari 
Ubicació Sup. (ha) Altra informació 

Bosc de la Serra d’Agu-

dells i Montbau 
Situat al turó de Montbau, a la part alta del barri barceloní de mateix nom 21,35  

Zones humides 

Zona humida  06004001 

Pantà de Can Borrell 

Inventari de Zo-

nes Humides del 

DTES 

Proper a Can Borrell, aigües amunt del Torrent de la Rabassada 0,11 

Constitueix l’única 

zona humida del 

Parc de Collserola 

inclosa a l’Inventari 

 

 

Àrees d’Interès Faunístic i Florístic 

Àrea d’interès faunístic i 

florístic 

Mapa d’Àrees 

d’Interès Faunís-

tic i Florístic del 

Departament 

d’Agricultura, Ra-

maderia i Pesca 

Situada a Les Planes 5,10  

Àrea d’interès faunístic i 

florístic 11727 
Situada a La Budellera 1,30  

Àrea d’interès faunístic i 

florístic 11728 
Situada al vessant oest del cim del Tibidabo 1,80  

Taula 2: Espais sensibles inclosos en normativa, catàlegs o inventaris 
Font: AMB a partir d’informació del web del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) (2018) 



 

 

7.2. Determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient 

Es realitza a continuació una estimació dels efectes ambientalment significatius que es poden 

derivar de l’execució de la MPGM, en funció dels diferents elements o vectors ambientals descrits 

en la diagnosi ambiental. Tot i que, donada la naturalesa de la modificació, a nivell global la major 

part d’aquests efectes, sinó tots, són positius, cal incidir també en els possibles efectes negatius 

que es poden donar a nivell local, sobretot pels nous usos admesos, per tal de proposar les 

corresponents mesures de prevenció i correctores que en minimitzin els efectes. 

La descripció i avaluació dels potencials efectes ambientals de la MPGM es realitza per l’alter-

nativa escollida, l’alternativa 3.1., l’única que es considera que garanteix el major compliment 

dels objectius ambientals definits i les determinacions que estableix el PEIN de la Serra de Coll-

serola i el Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves natu-

rals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc satisfactòriament, incorporant els 

àmbits de vora necessaris per assegurar la connectivitat ecològica. 

Aquesta descripció i avaluació dels potencials efectes ambientals de la modificació es realitza 

per als dos escenaris plantejats (de màxims i mínims), de manera general en relació als elements 

o vectors ambientals identificats al present document i, específicament, per als àmbits que poden 

resultat afectats de manera significativa, és a dir, per aquells àmbits en els que la MPGM fa 

propostes concretes i que requereixen d’una anàlisi més precisa. 

 

7.2.1. Definició de possibles escenaris derivats de l’aplicació de la MPGM 

Una de les propostes de la modificació és l’ampliació dels usos permesos a les construccions 

incloses al catàleg de masies i cases rurals per tal d’aportar valor i afavorir la dinamització del 

territori, alhora que aconseguir maximitzar la gestió de les finques privades sota els objectius de 

sostenibilitat establerts. Aquests nous usos han de ser adients al territori en el què s’emmarquen, 

un espai protegit, i aportar-hi valor alhora que dinamitzar el territori. Amb això, la modificació 

permet l’ús d’habitatge; ús artesanal, artístic o professional; restauració, turisme rural i equipa-

ments (vinculat d’accés públic, vinculat d’accés restringit i emplaçat). 

Així, per a l’admissió d’aquests nous usos i per a cadascuna de les construccions que formen 

part del catàleg de masies, s’han establert una sèrie de criteris als quals cal donar compliment i 

que varien en funció de l’ús i la seva intensitat o potencial impacte sobre el medi. Els criteris fan 

referència a aspectes com l’accessibilitat, la proximitat a les zones sensibles (reserves naturals 

parcials, xarxa hídrica), l’accessibilitat, la dimensió de la finca, la tipologia d’edificació, l’interès 

arquitectònic, la superfície construïda i la proximitat a la vora del externa del Parc. 

Per tant, en l’avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient cal tenir en 

compte que aquests poden variar àmpliament en funció de quins d’aquests nous usos permesos 

s’acabin instaurant al Parc. 

D’aquesta manera, s’ha considerat convenient, a l’hora d’avaluar els probables efectes significa-

tius sobre el medi ambient, i tenint en compte la multiplicitat d’escenaris, plantejar una anàlisi 

global a nivell de tot el Parc en la que s’avaluaran conjuntament els impactes pressuposant dos 

escenaris teòrics: 

- Un escenari de mínims considerant la implantació dels usos potencialment menys intensos 

i que, per tant, suposaran un menor impacte sobre el territori. 

- Un escenari de màxims considerant la implantació dels usos més intensos i que, per tant, 

suposaran un major impacte directe i/o indirecte. 
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Així, inicialment cal valorar i ordenar els usos segons el grau d’afectació sobre el medi. En aquest 

sentit, la intensitat dels diferents usos s’ha avaluat en base a: 

- L’ocupació del territori en base a la naturalesa de les activitats que s’hi desenvolupen. 

- El servei ofert i, per tant, el nombre d’usuaris a qui va adreçat. 

- La mobilitat generada per les activitats implantades. 

En el cas dels habitatges, els permesos dins del Parc serien exclusivament vivendes aïllades 

unifamiliars en construccions ja existents, sense permetre en cap cas nova construcció. Així, la 

superfície ocupada és acotada (exclusivament l’habitatge i la parcel·la on aquest es trobi inclòs) 

i no es generaria cap nova ocupació significativa de l’entorn ni es facilitarien nous accessos al 

públic general, doncs aquests serien tancats i exclusius pels veïns. 

En relació a l’ús artesanal, artístic o professional, aquest fa referència a l’ús que comprèn, en el 

primer cas, les activitats vinculades a l’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals 

i agropecuaris, així com la comercialització d’aquests productes vinculats a la finca o finques de 

l’entorn territorial, i en el del segon i tercer, inclou aquelles activitats vinculades a les professions 

artístiques/creatives i a la investigació i el desenvolupament (escultors, pintors músics, estudis 

de gravació, etc.). Així, són aquestes activitats que no implicaran un nombre d’usuaris necessà-

riament més gran que als habitatges i on es desenvoluparien activitats que, per les seves carac-

terístiques, no han de generar impactes rellevants en el seu entorn, ni per elevada freqüentació 

ni per mobilitat que puguin generar. 

Quant a l’ús de turisme rural, s’ha de dir que aquest ús només comprèn els serveis relacionats 

amb l’allotjament rural (cases de pagès i establiments d’agroturisme) sense admetre en cap cas 

l’ús com a hotel. Atès a que aquest ús es vincula a la conservació del medi ambient i el respecte 

per la natura i s’entén com un complement als ingressos de l’explotació agrària, pren més impor-

tància la dimensió de la finca per a poder desenvolupar aquesta explotació, i en aquest sentit 

suposa una ocupació del sòl major que en els usos explicats més amunt. Tot i això, el flux d’usu-

aris d’aquestes activitats serà molt menor del que podria ocasionar un establiment hoteler, donat 

que es preveuen un màxim de 15 places, essent així els impactes potencials originats per aquest 

ús també de molta menys rellevància. 

Pel que fa als equipaments, cal tenir en compte la diversitat d’activitats que es podrien donar en 

edificacions i espais amb aquest mateix ús (vinculat al Parc i d’accés públic, vinculat al Parc i 

d’accés restringit i emplaçats), fet que dificulta fins a cert punt l’avaluació dels efectes que podrien 

comportar. Així, els equipaments vinculats d’accés restringit, serien equipaments implicats en la 

gestió o estudi del parc, i serien només utilitzats pels treballadors, limitant-se els accessos exclu-

sivament a aquests i tenint un nombre d’usuaris relativament reduït. Els equipaments vinculats 

d’accés públic, per contra, estarien oberts a tots els usuaris del Parc i haurien de comptar amb 

els accessos adequats per al públic general, així com d’unes instal·lacions que permetin acollir-

los. Els equipaments emplaçats són aquells que no tenen una relació directa amb el Parc i que 

podran ser objecte de diverses activitats com residències, centres sanitaris, etc. que, tot i que 

podrien acollir un nombre d’usuaris major, es considera que, per les seves característiques, po-

drien generar menys mobilitat que els altres tipus d’equipaments. Així, tenint en compte la varietat 

d’activitats dins de l’ús com a equipament, sí que es valora que aquests causarien uns impactes 

majors que els habitatges, en tant que, sense haver d’ocupar superfícies necessàriament més 

grans que les de les vivendes, sí que suposarien un major nombre d’usuaris i, per tant, una major 

mobilitat generada associada, motius pels quals es considera que el seu impacte seria mig. 

Per últim, respecte als usos permesos al Parc amb els efectes més significatius, es diferencia el 

de restauració. Aquest és l’ús que, amb diferència, atraurà un nombre major d’usuaris i compor-
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tarà una mobilitat generada més important. Especialment en el cas dels restaurants s’ha de va-

lorar que aquests, per trobar-se en un espai natural agradable pels visitants, comporten que el 

seu entorn s’acabi consolidant habitualment com a àrea de lleure on es solen donar altes fre-

qüentacions, molt especialment durant els caps de setmana (com ja passa a alguns restaurants 

actualment existents dins el parc), i que acaben suposant unes superfícies d’afectació elevades. 

Així mateix, aquest elevat nombre d’usuaris comporta l’establiment de zones d’aparcament i con-

dicionament d’accessos que acaben per derivar en més impactes sobre l’entorn (alteració de la 

vegetació, sorolls, emissions, etc.). Per tots aquests motius es considera que l’ús com a restau-

ració serà alt sobretot pel que fa al nombre d’usuaris i mobilitat. 

Amb tot, a la següent taula es valoren els 3 criteris establerts (ocupació, usuaris i mobilitat) per 

tal de fer una valoració de la intensitat de cada ús: 

 

Taula 3: Valoració de la intensitat de cada tipus d’us admès pel PEPNat 
Font: AMB (2018) 

 

D’aquesta taula se’n deriva que els usos amb menor afectació sobre l’entorn, per ordre, seran: 

habitatge, artesanal o artístic i turisme rural; seguits dels equipaments, amb un grau d’afectació 

mig que variarà en funció del tipus d’equipament i, per últim, dels usos de restauració com als 

més intensos per l’elevat nombre d’usuaris i l’alta mobilitat generada que podrà implicar. 

Un cop caracteritzats els possibles usos permesos dins del Parc segons el planejament de la 

MPGM, i definit el nivell d’intensitat de cadascun, cal determinar amb detall quines implicacions 

a nivell d’afectacions sobre l’entorn tindrien. 

Per a fer-ho, i com s’ha començat a apuntar a la introducció del present apartat, es plantegen 

dos escenaris teòrics a nivell de tot el Parc per a poder dur una anàlisi del conjunt dels impactes. 

Amb això, s’han tingut en compte els usos potencials permesos per la modificació a cadascuna 

de les 22511 construccions que formen part del Catàleg de construccions i masies del Parc i s’han 

configurat els escenaris en base a l’ordre de la intensitat de cada ús, tenint en compte que els 

usos de cada construcció s’assignen en funció d’una sèrie de criteris (accessibilitat, mida de la 

finca, proximitat a zones sensibles, etc.) de manera que cada construcció admet un nombre i 

tipologia d’usos diferents. 

                                                      

11 El nombre de construccions del catàleg correspon a la documentació aprovada provisionalment el 30 d’abril de 2019 

Nou ús Superfície afectada Nombre d’usuaris Mobilitat generada 

Habitatge Baixa Baix Baixa 

Artesanal/artístic o professional Baixa Mig Baixa 

Turisme rural Mitja Mig Baix 

Equipaments vinculats Mitja Mig Mitja 

Equipaments emplaçats Mitja Alt Mitja 

Restauració Mitja Alt Alta 
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Per a cada escenari, així, s’han assignat els usos finals de la següent manera: 

- Escenari de mínims: a aquest escenari es suposa que, en l’aplicació de l’ordenació de la 

MPGM, s’estableix per les 225 construccions del catàleg, majoritàriament, l’ús com a habi-

tatge (el de menor intensitat), i allà on no sigui possible, els següents usos menys impactants 

(concretament artesanal/artístic o professional) el que suposaria els impactes més reduïts 

sempre i quan es consideri l’aplicació del nou planejament a tota la superfície. 

- Escenari de màxims: a aquest escenari es suposa que, en l’aplicació de l’ordenació de la 

MPGM, s’estableix a totes, de les 225 construccions identificades al Parc, l’ús més impactant 

possibilitat per cada construcció sempre dins els criteris i consideracions de la MPGM, el que 

suposaria els impactes més elevats a nivell de tot el Parc. Així, hi hauria un nombre màxim 

de restaurants i, allà on no es permetin per la MPGM, de la resta d’usos amb majors impactes 

associats: equipaments emplaçats, equipaments vinculats, turisme rural, artístic/artesanal o 

professional i habitatge, en aquest ordre. 

A la taula següent, així, es presenten els usos finals que s’implantarien en cadascun d’aquests 

dos escenaris: 

Tipus d’ús 
Nombre d’usos implantats 

Escenari de mínims Escenari de màxims 

Habitatge  211 82 

Artesanal/artístic o professional 14 24 

Turisme rural 0 17 

Equipaments vinculats 0 58 

Equipaments emplaçats 0 21 

Restaurants 0 23 

Total construccions 225 225 

Taula 4: Nombre d’usos implantats segons tipus per escenari de màxims i de mínims 
Font: AMB (2018) 

Cal remarcar que aquests dos escenaris són dues situacions teòriques que en la realitat amb 

total probabilitat no es produiran ja que són múltiples els factors que finalment intervindran en la 

implantació d’un determinat ús. Tot i això, el seu plantejament a nivell teòric permet fer una ava-

luació comparativa dels impactes derivats dels dos escenaris extrems possibles dins el marc 

teòric de la MPGM. 

Així, s’ha de tenir en compte que el resultat final serà probablement una situació intermèdia i que, 

en la realitat, a més, aquests nous usos no apareixeran al complet sobre tota la superfície i ho 

faran de manera distribuïda al llarg del temps, de manera que es minimitzaran els possibles 

impactes. 

7.2.2. Descripció dels efectes sobre els elements o vectors ambientals 

En el present apartat s’avaluen per cada vector ambiental els impactes que, de manera global al 

Parc, es podran donar per efecte de les propostes desenvolupades per la MPGM, així com els 

possibles impactes derivats dels escenaris suposats. Aquests, atès que es tracta d’una Modifi-

cació del planejament urbanístic que serà desenvolupada mitjançant un pla especial de protecció 

dels valors naturals i del paisatge com és el PEPNat, seran tots majoritàriament positius.  
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Medi físic 

Relleu i hidrologia 

El fet que la MPGM estableixi una qualificació urbanística, sistema de parc forestal de Collserola 

(clau 29co), de màxima protecció i a tota la superfície d’espais lliures del Parc, així com el reco-

neixement del sistema hidrogràfic (clau SH), entre d’altres, farà que es considerin aquests espais 

segons la realitat actual i es possibilitin així només les actuacions enfocades a la conservació 

d’aquests elements, segons contempla la normativa vigent, i centrant-se especialment en el man-

teniment del cicle de l’aigua. D’aquesta manera, serà el PEPNat  l’instrument mitjançant el qual 

es definirà la gestió d’aquests espais inclosos en una clau de màxima protecció. D’altra banda, 

el reconeixement de l’SH possibilitarà, entre d’altres, l’increment de la protecció efectiva del sis-

tema hidrogràfic de la Serra de Collserola, especialment d’aquells cursos superficials de major 

valor ecològic i de connectivitat, com la riera de Vallvidrera, i permetrà garantir la conservació de 

les lleres, afavorir la connectivitat ecològica i la biodiversitat. 

Per aquests motius, es considera que l’impacte global de l’aplicació de la MPGM serà positiu per 

la conservació del relleu i la hidrologia del Parc Natural, en tant que establirà un ordenament 

urbanístic de màxima protecció a tot el Parc, la clau 29co, i que reconeixerà i posarà en rellevàn-

cia el sistema hidrogràfic, permetent de desenvolupar les estratègies i actuacions proposades 

pel PEPNat enfocada en la conservació i millora d’aquests elements.  

Pel que fa als dos escenaris plantejats, en cap dels dos es permetrà la implantació de nous usos 

que puguin comprometre la conservació de la biodiversitat al Parc. La distància respecte zones 

sensibles és un dels criteris d’obligat compliment per a tots els usos (excepte habitatge, artesanal 

i equipament vinculat d’accés restringit), alhora que s’estableixen condicions per al desenvolu-

pament dels usos i la intervenció sobre l’edificació, com per exemple, la presència d’hàbitats 

d’interès comunitari de caràcter prioritari, la proximitat a les zones d’interès connector o a la xarxa 

hidrogràfica. 

Geologia i edafologia 

En el marc de la MPGM es podrà assolir una major protecció dels elements geològics d’interès i 

de les zones de major valor edafològic, doncs en la seva qualificació dins els espais lliures com 

a clau 29co, permetrà al PEPNat protegir aquests elements. Pel que fa a l’edafologia, en tots els 

espais oberts qualificats com a 29co, s’evitaran noves possibles construccions , minimitzant l’ocu-

pació del sòl. Alhora, assegurarà l’existència de sòls lliures a espais actualment qualificats com 

a eixos viaris i part de les reserves d’equipaments, però on aquests no s’han desenvolupat i 

evitarà qualsevol afecció que pugui suposar una erosió dels sòls a aquells àmbits més sensibles, 

com els marges de cursos fluvials, amb el reconeixement del sistema hidrogràfic i la seva con-

seqüent protecció. Així, en aplicació de la MPGM, i conjuntament amb la normativa del PEPNat, 

s’evitarà tota nova construcció que suposi nova ocupació del sòl dins del Parc Natural, assegu-

rant el manteniment dels seus valors edafològics.  

Amb l’objectiu de reconèixer i facilitar la protecció dels elements geològics, en el marc del PEPNat 

s’ha realitzat un inventari del patrimoni geològic que es presenta al seu corresponent Annex 8, 

on s’identifiquen i es caracteritzen tots aquells elements d’interès geològic a conservar segons 

informació del CPNSC. A més a més, el PEPNat també incorpora un annex (6) en el que s’iden-

fiquen els talussos de les pedreres amb especial interès per la fauna i la flora. 

D’aquesta manera l’impacte global de la MPGM en aquest sentit serà clarament positiu, atès que 

assegurarà una conservació de la geologia i l’edafologia dins el Parc Natural. Només es preve-

uen, així, algunes afectacions menors que poden venir representades per una major pressió so-

bre els sòls a aquells espais susceptibles de patir una major freqüentació, i per les noves activitats 

agrícoles i ramaderes que es puguin implantar al Parc. Aquestes, però, seguiran sempre els 
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criteris de les pràctiques tradicionals extensives i l’ús sostenible dels recursos edàfics, de manera 

que no es comprometin les seves propietats. 

Tot i que, a nivell global del Parc, cap dels dos escenaris suposarien impactes negatius, es po-

drien donar diferències a nivell local entre els dos, bàsicament per les diferents superfícies d’ocu-

pació del sòl que suposen els usos plantejats per cada un. L’escenari 1, en suposar una superfí-

cie d’ocupació molt reduïda i una afluència restringida implicaria un impacte sobre la geologia i 

edafologia molt reduït. L’escenari 2, per contra, implicaria una superfície d’ocupació molt més 

elevada (entorns de restaurants/equipaments i/o turisme rural) que provocaria una major afecta-

ció especialment sobre l’edafologia de l’àrea, per ocupació directa del sòl i compactació d’aquest 

per la major circulació de vehicles.  

 

Medi biòtic 

Biodiversitat i hàbitats d’interès 

La nova qualificació urbanística proposada per la MPGM, i en coherència amb aquella que el  

PEPNat considera més adient per al compliment dels seus objectius, està centrada en la priorit-

zació de la preservació dels valors ecològics i paisatgístics que apunten directament a, no només 

la conservació de la biodiversitat, sinó al foment i millora del seu estat actual. Així, la qualificació 

única dels espais lliures com a clau 29co permetrà conservar aquells ambients forestals existents 

de major rellevància per la biodiversitat, alhora que permetrà una flexibilitat espacial i temporal 

per a l’aparició d’activitats agrícoles i ramaderes que possibilitaran el mosaic agroforestal i po-

tenciaran la biodiversitat d’aquests ambients actualment en regressió. La mateixa flexibilitat fruit 

de la qualificació urbanística única permetrà augmentar la resiliència i la capacitat d’adaptació 

als canvis ambientals, alhora que possibilitarà un augment de la biodiversitat. A més, també es 

recuperaran dins la qualificació del sistema d’espais oberts alguns actualment considerats part 

del sistema viari, i d’altres com a equipaments, i com serveis, assegurant que no es fragmentin 

més els hàbitats amb les implicacions positives que això té per la biodiversitat. Per últim la pro-

posta de vores que fa la MPGM permetrà de millorar l’estat d’alguns dels àmbits més crítics pel 

manteniment de la connectivitat ecològica tant externa com interna del Parc, promovent així ma-

teix un augment de la capacitat de dispersió de les espècies que repercutirà en un increment de 

la biodiversitat. 

Pel que fa als hàbitats, en la integració de noves àrees al sistema d’espais lliures de Collserola 

(clau 29co), s’aconseguirà, a través del desenvolupament del PEPNat, un major grau de protec-

ció efectiva dels hàbitats d’interès presents a la Serra de Collserola. També es facilitarà la con-

servació d’aquells HIC no prioritaris a través de la inclusió de les àrees on són presents dins el 

terreny qualificat com 29co. 

Així, s’ha de considerar que el planejament urbanístic i actuacions desenvolupades en el marc 

de la MPGM resultaran positius i permetran assolir els objectius de conservació i millora de la 

biodiversitat i dels hàbitats que són prioritat en el planejament del Parc Natural de Collserola. 

Pel que fa als dos escenaris plantejats, sí que hi poden haver diferències a nivell de potencials 

impactes locals respecte els dos escenaris. En el cas de l’escenari 1, per la pròpia naturalesa 

dels usos menys intensos, com l’ús d’habitatge, s’estima que els impactes negatius potencials 

serien molt reduïts, suposant usos amb una ocupació del sòl i freqüentació, amb la mobilitat 

generada corresponent, molt acotades, sense poder afectar significativament la biodiversitat al 

Parc. Per l’escenari 2, per contra, en consistir en usos més intensos que ocuparien més superfície 

i que suposarien una major presència d’usuaris al seu entorn, es podrien donar impactes a tenir 

en compte a l’espai de l’activitat i al seu entorn, pels quals s’haurien de definir les mesures cor-

rectores i de prevenció pertinents, però que no transcendirien en cap cas de l’àmbit local. 
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Zones crítiques per a la connectivitat ecològica 

La MPGM es planteja com un instrument de planejament urbanístic en gran part enfocat en donar 

una solució a les nombroses pressions sobre la connectivitat tant interna com externa i la frag-

mentació de l’hàbitat a que es troba sotmesa la Serra de Collserola, en el seu emplaçament a 

l’àrea metropolitana de Barcelona totalment rodejada i travessada per espais urbanitzats i de 

grans infraestructures viàries. Així, són diversos els mecanismes que proposa mitjançant els 

quals s’aconseguirà una millora en la connectivitat ecològica, i que suposarà tant de forma global 

com a una escala local un impacte positiu sobre el Parc. Per una banda, la qualificació com a 

clau 29co del sistema d’espais lliures del Parc, i l’impediment que això suposa a nous projectes 

que contribueixin al desenvolupament del terreny urbanitzat, garantirà que no es fragmenti més 

l’hàbitat, beneficiant la connectivitat interna. A més, els nous usos que s’implantin que concretarà 

el PEPNat, estaran condicionats a que no es limiti la connectivitat ecològica, admetent només el 

desenvolupament dels usos que permet la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable que siguin 

compatibles: amb la condició de sistema d’espais lliures; amb les determinacions del Decret del 

Parc Natural, el PTMB i la resta de normativa sectorial. A l’exterior dels límits del Parc Natural 

també la MPGM fa una proposta de modificació de la qualificació urbanística a diversos àmbits 

de vora especialment conflictius pel que fa a la connectivitat i enfocats a corregir-la (com poden 

ser el torrent del Duc, el torrent de la Font i l’àmbit dels túnels de la C-16 a Vallvidrera, per 

exemple). El reconeixement del sistema hidrogràfic també permetrà una gestió d’aquests espais 

coherent amb el seu paper connector, posant-los en valor i preservant-los d’usos que els puguin 

afectar. Per últim, afegir que serà també positiu per la connectivitat el reconeixement de les rea-

litats existents, només els equipaments, infraestructures i serveis tècnics que permetin no frag-

mentar el territori, així com la supressió de les reserves en relació a les infraestructures viàries i 

ferroviàries obsoletes. En aquest sentit, l’alternativa escollida reconeix només una petita part de 

les reserves.  

Així, tal com es deriva del nou planejament i de les actuacions a executar, el Parc experimentarà 

una millora substancial en quant a connectivitat ecològica es refereix, essent clarament positiu 

l’impacte que generarà la MPGM. 

Pel que fa als escenaris plantejats, cal tenir en compte que el fet d’admetre nous usos a les 

construccions existents del Parc suposarà una major freqüentació del territori que pot afectar a 

la connectivitat ecològica. Tot i això, a nivell general no s’estima que en cap dels dos escenaris 

s’afecti significativament la connectivitat ecològica, doncs en la implantació dels nous usos es 

tindrà especialment en compte, com a condició per al desenvolupament dels usos i la intervenció 

sobre la edificació, l’existència dels espais d’interès connector identificats i la no afectació als 

mateixos. Amb aquests nous usos, especialment aquells de l’escenari 2 que generin una major 

mobilitat, afluència i ocupació del territori, es vetllarà per a que no es faci fora de les zones iden-

tificades com d’interès connector. 

 

Medi humà 

Paisatge 

La MPGM suposarà uns efectes ambientals positius sobre el paisatge, bàsicament perquè sota 

el planejament urbanístic que estableix possibilitarà l’adopció de diferents mesures per a la inte-

gració ecològica i millora paisatgística en funció de la realitat canviant del Parc. Així, sota la 

qualificació única dels espais lliures com a clau 29co, i amb els projectes i actuacions que desen-

volupi el PEPNat, es podran potenciar especialment aspectes  com el tractament de les actuals 

activitats extractives, les mesures d’integració en la implantació dels nous usos, recuperació d’es-
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pais oberts i foment del mosaic agroforestal, la recuperació de construccions actualment aban-

donades i gestió de les finques associada als nous usos, etc. Alhora, s’evitarà el desenvolupa-

ment de part de les reserves d’equipaments i xarxa viària i ferroviària dins el Parc. 

Per últim, pel que fa a les infraestructures, el fet de desestimar projectes viaris recollits en la PGM 

però obsolets, en no estar considerats en el PTMB (cas de carreteres no desenvolupades dins 

el Parc, els túnels central i d’Horta, etc.) garantirà una minimització significativa dels impactes 

paisatgístics que aquests ocasionarien en cas d’implantar-se. 

Així, els usos de l’escenari 1 possibilitarien una millora en la integració paisatgística de construc-

cions ja existents al Parc actualment abandonades o en desús, fomentant la recuperació del 

patrimoni cultural característics del paisatge de Collserola, però sense generar una freqüentació 

ni una extensió de l’ús que pugui arribar a degradar el territori. L’escenari 2, en canvi, tot i que 

també es fomentaria la recuperació d’aquests elements del patrimoni cultural, la major freqüen-

tació i mobilitat (especialment amb vehicle privat) de l’entorn d’aquests, així com una certa ex-

tensió de l’ús al voltant de la construcció, podria suposar un cert impacte negatiu sobre el pai-

satge, encara que de caràcter molt local.  

A nivell puntual, les actuacions sobre les edificacions del catàleg comporten millores directes a  

la integració paisatgística de les edificacions i l’enderroc de les edificacions en desús. 

Ús públic 

En primer lloc, amb la racionalització de la xarxa viària i la supressió de les reserves d’equipa-

ments i cementiris, la MPGM contribuirà a reduir l’ús públic potencial a la Serra previst pel plane-

jament vigent. 

En segon lloc, la MPGM possibilitarà una millora de l’ús públic del Parc, atès que el marc urba-

nístic que estableix permetrà, a través del desenvolupament del PEPNat, l’execució de noves 

actuacions en diferents àrees enfocades bàsicament en l’accessibilitat i difusió dels valors de la 

Serra de Collserola als seus usuaris. En aquest sentit, això s’assolirà des de diferents perspecti-

ves. Per una banda, la nova qualificació que permetrà la implantació de nous usos tant a les 

construccions existents com en forma de nous equipaments majoritàriament als espais de vora 

del Parc suposarà una dinamització i custòdia del territori de diverses zones actualment sense 

gestionar i en estat d’abandó, així com permetrà una reordenació en els accessos que concentri 

els impactes derivats de la pressió humana a aquells ambients menys sensibles, i preservi els 

altres.  

En definitiva, amb els nous usos públic implantats s’assolirà un equilibri territorial de les dotaci-

ons, la minimització de la dispersió dels usuaris i de l’alta freqüentació, la concentració dels im-

pactes a la vora del Parc, la complementació dels serveis actuals i implantació dels nous que es 

fan necessaris, donant resposta satisfactòriament a la demanda ciutadana, motius pel qual l’im-

pacte global es considera positiu. Tanmateix, sí que cal considerar que una major afluència d’usu-

aris suposarà impactes locals sobre l’entorn que s’hauran de tenir en compte per tal d’evitar que 

esdevinguin afectacions greus. 

No es considera que hi hagi diferències significatives en cap dels dos escenaris plantejats, doncs 

les estratègies respecte l’ús públic establertes per part de la MPGM van més enllà dels usos a 

implantar a les construccions existents, establint aquesta diverses línies d’actuació que es desen-

voluparan en tots dos escenaris, i que portaran els mateixos impactes associats. Si es considera, 

però, la implantació de nous equipaments dins del foment de l’ús públic al Parc, sí que es pot 

suposar que l’escenari 2 implicarà una afectació ambiental major, doncs aquest en permetrà una 

major quantitat, que atrauran a més usuaris, derivant en els impactes habituals d’una major fre-

qüentació, mobilitat generada, emissió de sorolls, etc. 
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Riscos 

La MPGM, d’entrada, no permetrà en la nova qualificació urbanística que disposa cap ús que 

pugui incrementar un risc natural o tecnològic. Per altra banda s’ha de tenir en compte que la 

Serra de Collserola es troba emmarcada en un context urbà on es donen múltiples activitats que 

suposen riscos químics i tecnològics sobre el Parc que són indirectes. A més, també es donen 

una sèrie de riscos naturals que tenen a veure amb les pròpies característiques de la Serra; 

orogràfiques, litològiques, hidrològiques, d’estructura forestal, etc. 

Per tant, el planejament de la MPGM té en compte aquests riscos i buscarà implantar aquells 

usos i activitats que minimitzin els riscos existents. 

Així, en el tractament dels possibles riscos, aquests es divideixen en riscos naturals i riscos tec-

nològics: 

- Riscos naturals: 

La MPGM, pel que fa al risc d’inundació, suposarà un reconeixement del sistema hidro-

gràfic i de les zones inundables segons als diferents períodes de retorn, amb el qual no 

es permetrà la implantació dels usos abans existents a la seva zona d’inundació que 

puguin trobar-se sota un risc per inundacions, i permetrà infraestructures com basses de 

laminació també positives en aquest sentit. En quant al risc d’incendis, al possibilitar una 

major regulació de la xarxa viària, que serà més restrictiva, es produirà una reducció 

potencial del risc d’incendis forestals. En el marc urbanístic establert per la MPGM es 

tindrà en compte el risc geològic dels àmbits de manera que, a nivell de projectes con-

crets desenvolupats del PEPNat, en totes les actuacions a implantar es considerarà el 

risc per esllavissades i despreniments, evitant la implantació d’àrees d’estada, el pas de 

la microxarxa o qualsevol ús que comporti pública concurrència allà on aquests riscos 

tinguin importància rellevant. A més, per totes les activitats concretes que es projectin al 

Parc s’elaborarà un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics que tingui en compte una 

zonificació de la perillositat geològica i identifiqui riscs per despreniments o esllavissa-

des, ja sigui a partir d’informació existent, en cas d’estar disponible, o obtinguda expres-

sament per l’estudi.  

- Riscos tecnològics: 

La MPGM no podrà evitar la situació actual respecte risc químic en establiments indus-

trials, risc de transport de mercaderies perilloses, risc químic en els conductes de matè-

ries perilloses, risc nuclear i risc radiològic , doncs la seva existència escapa a les com-

petències del Parc Natural. Tanmateix, com és obvi, pel caràcter d’un espai natural pro-

tegit com és la Serra de Collserola, la MPGM no admetrà la implantació de cap instal·la-

ció amb aquests riscs associats dins del Parc.  

No es preveuen diferències en aquest aspecte respecte els dos escenaris proposats, doncs en 

cap dels dos es donarà cap ús que pugui augmentar el risc natural ni tecnològic. De fet, els  riscos 

existents es minimitzaran a tots els usos a implantar, considerant el criteri de que estiguin allu-

nyats de la seva àrea de perill. Així, els efectes de la MPGM són positius en aquest aspecte per 

tots dos escenaris considerats. 

Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

A l’hora d’avaluar els impactes sobre aquest vector per part de la MPGM, cal tenir present el 

context en el què s’ubica el Parc que, pel fet d’estar al mig d’una trama urbana densament po-

blada, ja té implícit un impacte indirecte en relació a la qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa, 

impacte que difícilment es podrà evitar només amb les actuacions dins el Parc Natural. Així, en 

aquest sentit la MPGM està orientada a una disminució dels impactes que es donen a l’interior 
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del Parc, així com a les proximitats, per tal de disminuir el màxim possible els impactes locals 

que es donen fruit de les pròpies activitats que s’hi desenvolupen. 

Així, la MPGM suposarà un impacte global positiu, doncs la modificació del planejament urbanís-

tic i l’eliminació de reserves de la xarxa viària que proposa, comportarà una major regulació del 

trànsit i la circulació de vehicles i, per tant, menys emissions de contaminants atmosfèrics (NOx, 

COx, PST...), fet que contribuirà a una millor qualitat de l’aire relativa. 

La MPGM tampoc suposarà cap efecte negatiu sobre la qualitat acústica i lumínica; tot just al 

contrari: el fet de regular els usos admesos i permetre al PEPNat la regulació detallada de les 

activitats i l’ordenació dels accessos i del trànsit de vehicles, així com la limitació d’usos en 

aquells espais més sensibles criteris facilitarà una reducció de la contaminació acústica i lumínica 

global. En aquest sentit, a més, donat que una major concreció en aquest aspecte correspon al 

PEPNat i no a la MPGM, a l’Estudi ambiental del primer s’incorporen una bateria de mesures per 

tots els projectes i/o usos a implantar amb criteris ambientals, tècnics i legals l’aplicació de les 

quals garantirà que no es pugui donar cap impacte significatiu sobre aquests vectors ambientals. 

Pel que fa als dos escenaris plantejats, a nivell local es podrien donar diferències notables en 

quant als impactes negatius potencials, relatives als diferents usos plantejats. Mentre que en el 

cas de l’escenari 1 les afeccions serien mínimes, donat que l’ús com a habitatge, o els usos 

menys intensos, no implicarien increments significatius d’emissions de gasos, acústiques i/o lu-

míniques, l’escenari 2 sí que podria plantejar afeccions importants a tenir en compte a nivell local, 

especialment per l’increment d’emissió de carboni respecte la situació actual que es podria as-

solir. Pel que fa a l’emissió de carboni, concretament, en l’escenari 1 les emissions es reduirien 

molt respecte l’estat actual, mentre que en l’escenari 2 aquestes s’incrementarien (veure apartat 

Estimació de la petjada de carboni associada a la modificació). 

Per últim, a través de les propostes de nou planejament urbanístic dels àmbits de vora que fa la 

MPGM, es podran realitzar també actuacions fora dels límits estrictes del Parc Natural que ga-

ranteixin una disminució de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica a les vores.  

Patrimoni cultural 

La nova regulació dels espais lliures proposada per la MPGM i la incorporació del catàleg de 

masies i cases rurals suposarà un impacte positiu en aquest sentit, doncs facilitarà una major 

conservació de les principals àrees i elements d’interès del patrimoni cultural i desenvoluparà 

obres de restauració i conservació de les edificacions existents catalogades, que podran ser do-

tades de nous usos sempre ambientalment compatibles que les dinamitzin i en garanteixin el 

manteniment, conjuntament amb la divulgació dels seus valors culturals i històrics. En aquest 

sentit, serà especialment positiva aquesta estratègia enfocada en la promoció de la recuperació 

d’edificacions actualment abandonades i que conformen el patrimoni cultural del Parc. Així algu-

nes de les millores directes que poden comportar les actuacions sobre les edificacions del catàleg 

de masies en relació al patrimoni cultural són el foment de les activitats vinculades al medi natural 

en aquestes edificacions, l’enderroc de les edificacions auxiliars en desús, la integració paisat-

gística de les edificacions. 

Per aquest motiu, no s’estima que hi hagi diferències significatives en quant a afeccions pels dos 

escenaris plantejats, donat que en tots dos casos, i tot i les diferències d’usos, sempre es facili-

taria la recuperació dels elements del patrimoni cultural i s’evitaria la seva afectació o degradació. 

En tot cas, en el cas dels usos més intensius de l’escenari 2, si aquests permeten l’accés a alguns 

elements del patrimoni cultural és d’esperar que la seva afecció sobre aquests sigui major que 

en l’escenari 1, que suposaria molta menys freqüentació. 
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Infraestructures i serveis 

Com en el cas anterior, la MPGM suposarà també uns efectes ambientals positius. Així, el desen-

volupament de la Modificació, conjuntament amb les actuacions definides pel PEPNat, implicarà 

una major regulació de la xarxa viària, promovent la concentració de la mobilitat actual als eixos 

principals ja existents i restringint o fins i tot eliminant la resta a les possibles reserves (fet bene-

ficiós per la conservació de l’espai, la reducció del risc d’incendis forestals, de la contaminació 

de l’aire i acústica, etc.). El resultat final serà una reordenació dels accessos i resta de vials al 

Parc que concentri la mobilitat a uns pocs punts i la dissipi a la resta de superfície. Així, en la 

seva implantació no es construiran nous accessos, prioritzant el reconeixement dels ja existents 

que permeti el seu manteniment, comportant només obres menors corresponents a les instal·la-

cions bàsiques per a dotar-los dels serves bàsics, que no generaran cap impacte rellevant. A 

més, es farà una regulació del sistema viari i ferroviari segons un seguit de condicions que per-

metin maximitzar la permeabilitat. 

Addicionalment, la MPGM suposarà una actualització del planejament urbanístic en concordança 

amb la realitat actual, doncs el planejament vigent preveu vials que no s’han acabat desenvolu-

pant (per variacions en el traçat, canvis d’usos al Parc, etc.), i que responien a demandes ciuta-

danes actualment considerades obsoletes, recuperant-los i incorporant-los al sistema d’espais 

lliures del Parc. A més, en la mateixa línia, també s’evitarà la construcció de grans infraestructu-

res viàries que circumval·larien el Parc, entre d’altres, i que no estan contemplades per Plans 

sectorials com el PTMB on, per tant, no hi té sentit mantenir la qualificació de sistemes viaris. 

Respecte a les altres infraestructures tampoc es donarà cap impacte negatiu sobre el medi, donat 

que en aplicació de la MPGM i el PEPNat s’evitarà en la major part la construcció de noves 

infraestructures com noves línies elèctriques d’alta tensió, la instal·lació de repetidors radioelèc-

trics, estacions de telefonia, cartells de propaganda i/o d’altres infraestructures col·lectives amb 

un cert impacte visual, etc., tot fomentant un major manteniment de les ja existents enfocat en 

una millor integració paisatgística –fet que en el cas de les línies elèctriques suposaria també 

una reducció del potencial risc d’incendi forestal–. 

Pel que fa al consum de recursos, la MPGM podrà suposar un augment o una disminució 

d’aquests en funció dels usos que s’acabin implantant al Parc. Així, l’estimació concreta dels 

diferents nivells de consum de recursos, i especialment pel que fa als hídrics, es desenvolupa a 

la corresponent avaluació del Document ambiental del Pla especial, i no a la MPGM.  

D’aquesta manera, no hi haurà diferències substancials entre els dos escenaris plantejats, doncs 

no es preveuen impactes sobre les infraestructures per cap dels dos. Els usos, tot i que diferents, 

no implicaran de cap manera una afectació a la xarxa viària existent, ni a altres infraestructures, 

tenint només com a diferència el fet de que els usos més intensos de l’escenari 2 generaran una 

major mobilitat fruit del superior nombre d’usuaris que atrauran, necessitant d’unes actuacions 

de condicionament i millora d’infraestructures més important. Pel que fa al consum d’aigües, com 

s’ha vist, la implantació de tots dos escenaris suposarà una reducció substancial de la seva de-

manda, donant-se així un impacte positiu en aquest aspecte en tots dos casos. 

Mobilitat 

La MPGM garantirà que no es doni en un futur una major circulació fora dels vials ja existents en 

l’actualitat, doncs eliminarà aquelles reserves viàries que no es corresponen amb la realitat i que 

han quedat obsoletes. Tot i així, també es generaran nous impactes en permetre nous usos a les 

construccions existents, amb els accessos que tindran associats, que generaran noves afeccions 

sobre l’entorn. Així, amb la possibilitat d’implantació dels nous usos i l’increment dels serveis a 

determinats equipaments del Parc es generarà una major mobilitat que, a més, tindrà un caràcter 

dispers atesa la situació que tenen les construccions on serà possible desenvolupar-hi aquestes 

activitats. Amb tot, també cal dir que es fomentarà l’accés en transport públic com a una de les 
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accions més rellevants desenvolupada per la MPGM. Cal remarcar la voluntat d’eliminació 

d’aquelles qualificacions urbanístiques com a sistema viari d’aquells espais on s’han desenvolu-

pat els vials, bé sigui per modificacions en el traçat, bé per tractar-se d’elements de la xarxa 

viària, en tant que preveuen fluxos de circulació pensats en el marc de la PGM del 1976, però 

totalment fora de lloc avui en dia, entre els quals s’inclouen grans carreteres i infraestructures 

properes a les vores o noves carreteres transversals que no es consideren necessàries. 

Així, en el cas dels usos corresponents a l’escenari 2, aquests atrauran un nombre d’usuaris 

considerable pels quals probablement s’hauran de condicionar accessos, que seran més concor-

reguts. Mentre que pel que fa a l’escenari 1, els usos com habitatge només necessitaran de 

camins privats oberts únicament als veïns, i que no generaran fluxos de mobilitat significatius, 

resultant els impactes generats a l’escenari 2 molt majors. 

En resum, es considera que la MPGM tindrà un efecte ambiental net positiu, bàsicament per 

l’eliminació dels vials i accessos que es fa necessària, però tenint també en ment l’aparició 

d’aquests nous fluxos de mobilitat generats per la possibilitat d’ implantació dels nous usos a les 

construccions existents disperses. 

Planejament urbanístic i derivat 

La MPGM permetrà establir el nou planejament urbanístic necessari per a la protecció dels valors 

naturals i del paisatge de la Serra de Collserola, així com el desenvolupament de totes les estra-

tègies i actuacions que es requereixin per a l’assoliment dels objectius plantejats, garantint el 

compliment de la Llei 12/1985. El canvi de planejament urbanístic proposat per la MPGM que, 

com s’ha dit a apartats anteriors, suposarà una simplificació de les qualificacions d’espais lliures, 

mitjançant la subqualificació del sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co), suposarà a 

nivell ambiental l’establiment d’una regulació general de màxima protecció a nivell de tot el Parc, 

el que conjuntament amb la gestió activa d’aquest desenvolupada a través del PEPNat permetrà 

un major assoliment dels objectius de conservació del Parc Natural. 

No hi haurà cap diferència d’afectació entre els dos escenaris plantejats en quant al planejament 

urbanístic, donat que en tots dos escenaris els usos estaran supeditats al mateix planejament 

proposat a la MPGM. Així els nous usos admesos seran sempre compatibles amb la qualificació 

urbanística que s’atorgarà a tota la superfície del Parc per la MPGM i pel PEPNat, sense donar-

se cap impacte negatiu sobre aquesta. 

Indicador de pressió de les vores 

La MPGM permetrà una ordenació dels accessos, implantació d’equipaments i serveis i execució 

de les actuacions que resultin necessàries per tal de concentrar els usos i activitats a les vores 

del Parc i les seves proximitats, dissipant així l’accés dels usuaris a les zones més a l’interior del 

Parc. Per altra banda, la MPGM defineix una sèrie d’àmbits de vora on es fan propostes de mo-

dificació del planejament urbanístic centrades en la disminució de les pressions humanes i la 

ordenació d’usos que permetran en la seva aplicació millorar la connectivitat ecològica especial-

ment amb els espais fluvials del Llobregat i el Besòs, així com la de les vores internes del Parc a 

Vallvidrera i les Planes. 

Considerant els dos escenaris plantejats, es donaria un impacte més gran en el cas dels usos 

proposats per l’escenari 2, sobretot en el de restauració, per atraure un gran nombre d’usuaris i 

suposar també, en ocasions, l’establiment de zones d’aparcament i de lleure al voltant d’aquests, 

amb la pressió humana que això suposa sobre l’entorn. En els usos com habitatge plantejats per 

l’escenari 1, per contra, no es donarien impactes més importants respecte els usos vigents, doncs 

l’ocupació de construccions ja existents per nous veïns donarà com a resultat, en tot cas, una 

dinamització del territori, amb la recuperació de construccions actualment en desús i una gestió 
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del seu entorn que es considera positiva per la seva conservació, sense provocar afectacions 

majors en els valors naturals de l’espai. 

Mitigació i adaptació al canvi climàtic 

La MPGM està enfocada en bona part en augmentar la capacitat del Parc d’adaptació al canvi 

climàtic i d’adaptació als seus efectes, sobretot en l’establiment de la qualificació amb clau 29co 

a tot el sistema d’espais lliures, atès que això possibilita una flexibilitat que, a través de les pro-

postes de regulació del PEPNat, permetrà adequar els usos i tipus del sòl als més adients tenint 

en compte l’entorn, el moment i la rellevància social de cada espai, i alhora promovent la conser-

vació de la biodiversitat. Com a punt fort en aquest sentit, la MPGM presenta una proposta de 

planejament que té una clara intenció de disminuir les emissions de GEH generades per la cir-

culació dels vehicles privats, degut a la limitació en l’accés amb aquests que se’n fa al Parc, 

regulant-los i ordenant-los ajustant les possibles reserves a la realitat i necessitats actuals. Altres 

accions que es sumaran a aquest fet seran la possibilitat de dur a terme noves gestions forestals 

centrades en la conservació dels boscos, la restauració d’espais actualment degradats, la mini-

mització del risc d’incendis forestals, potenciant el paper del Parc com a embornal de fixació de 

carboni.  

7.2.3. Avaluació ambiental específica de les zones que puguin resultar afectades de ma-

nera significativa 

En aquest apartat s’avaluen les propostes concretes de la MPGM en clau ambiental per tal de 

determinar quines implicacions suposen sobre els valors i dinàmiques del Parc Natural de Coll-

serola.  

Cal tenir en compte que el fet de que es tracti d’una Modificació Puntual d’un espai protegit fa 

que necessàriament qualsevol de les propostes tingui, en major o menor mesura, repercussions 

ambientals sobre l’àmbit del Parc. No obstant, aquest apartat té la voluntat d’avaluar ambiental-

ment aquelles zones que puguin resultar afectades de manera més significativa fruit de les pro-

postes que es deriven de la MPGM. Concretament es fa un èmfasi especial a les propostes en 

relació a les vores del parc en tant que aborden un dels aspectes crucials per al manteniment de 

la biodiversitat i dels valors del Parc: la connectivitat ecològica interna i externa. La resta de 

propostes, però, s’avaluen d’una manera més global, en relació a quines implicacions tindran en 

les dinàmiques ecològiques del Parc que ja han estat apuntades en l’apartat anterior. 

Les propostes de la MPGM s’organitzen en 7 apartats: 

— Sistema d’espais lliures. 

— Catàleg de masies i cases rurals. 

— Sistema hidrogràfic. 

— Xarxa viària i ferroviària. 

— Equipaments, cementiris i serveis tècnics. 

— Vores del Parc. 

— Altres modificacions. 

 

Sistema d’espais lliures 

Les propostes relacionades amb el sistema d’espais lliures fan referència a la regulació del sis-

tema de parc forestal i a l’agrupació de qualificacions. 

Regulació 

La MPGM proposa modificar la regulació del sistema d’espais lliures de l’àmbit de la Serra de 

Collserola, amb la finalitat que la regulació resultant: 
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- Tingui com a objectiu primordial la preservació i millora dels valors ecològics i dels ser-

veis ecosistèmics de la Serra de Collserola. 

- Reconegui i protegeixi els diversos espais i paisatges que conformen el mosaic agrícola 

i forestal. 

- Fomenti la conservació activa dels espais de la Serra, admetent el desenvolupament dels 

usos que permet la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable que siguin compatibles: 

amb la condició de sistema d’espais lliures; amb les determinacions del Decret de Parc 

Natural, el PTMB i la resta de normativa sectorial; i amb l’objectiu primordial esmentat de 

preservació dels valors ecològics i dels serveis ecosistèmics. 

En aquest sentit, la MPGM proposa la creació d’una nova qualificació urbanística, anomenada 

sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co), en la qual s’admeten els usos i les actuacions 

que aporten qualitat i valor afegit al medi natural, agrari i paisatgístic que s’enumeren a continu-

ació: 

- Les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com les activitats directament relacio-

nades amb aquestes (elaboració de productes agroalimentaris i similars). 

- La reconstrucció de les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals per a 

destinar-les als usos admesos a la fitxa del catàleg corresponent (que poden ser el d’ha-

bitatge, activitats artesanals, artístiques i professionals, allotjament rural, restauració i 

equipament). 

- Les actuacions d’interès públic que siguin necessàries per al correcte funcionament i 

gestió del Parc, com ara punts d’informació o educació ambiental, àrees de lleure i es-

tada, aparcaments, instal·lacions per a la prevenció i l’extinció d’incendis, i altres ins-

tal·lacions per a la protecció i valorització del medi natural. 

A banda dels usos i les actuacions esmentades, també s’admeten: 

- Els horts comunitaris d’iniciativa pública, en els terrenys situats a una distància inferior a 

400 metres del límit del Parc. 

- Les hípiques, en finques amb una superfície de 20 ha on hi hagi una edificació existent 

inclosa al catàleg de masies, amb diverses condicions. 

- Les infraestructures de comunicació previstes pel PTMB. 

- Les instal·lacions de serveis tècnics que estiguin relacionades i siguin necessàries per 

al desenvolupament dels usos admesos (a banda de les existents i les que siguin decla-

rades d’interès públic). Així com els dipòsits i les basses de laminació necessàries per 

prevenir contra el risc d’inundació. 

- Les activitats extractives existents implantades legalment, durant el període de vigència 

de l’autorització o concessió acordada. 

Així mateix, la MPGM també incorpora un llistat d’usos i actuacions prohibides. Entre d’altres, es 

prohibeixen les actuacions que comportin un grau de formalització (pavimentació, desfiguració 

de terreny, afectació de la vegetació existent, etc.) impropi del sòl no urbanitzable i/o contradictori 

amb la preservació dels valors ecològics de la Serra de Collserola. 

La nova regulació proposada del sistema de parc forestal de Collserola contribuirà a assolir els 

objectius plantejats d’afavorir el dinamisme dels espais oberts (s’admeten indistintament els usos 

agrícola, forestal i ramader); minimitzar la ocupació i la fragmentació dels espais lliures de la 

Serra (només s’admeten les noves edificacions necessàries per al correcte funcionament i gestió 

del Parc quan no sigui possible reutilitzar una edificació existent, així com algunes edificacions 
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necessàries per al desenvolupament d’usos agrícoles i ramaders i les vinculades als horts comu-

nitaris d’iniciativa pública); i possibilitar la rehabilitació del patrimoni construït que calgui preservar 

i recuperar, mitjançant el catàleg de masies i cases rurals que incorpora la MPGM. Així mateix, 

deriva al PEPNat la regulació i ordenació de l’ús social en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola. 

Per altra banda, la nova regulació permetrà també millorar la integració paisatgística i ambiental 

de les edificacions i els usos en el territori, garantint el desmantellament o la reutilització de les 

instal·lacions o edificacions en desús, la restauració dels sòls denudats, la gestió de les finques, 

el manteniment dels camins, etc. 

Aquesta regulació és coherent amb el que estableix el PTMB per al sistema d’espais oberts i 

amb el que estableix la Llei d’urbanisme per al sòl no urbanitzable. Pel que fa al caràcter específic 

de la regulació del sistema de parc forestal per a l’àmbit de la Serra de Collserola, s’entén que 

està justificada per la singularitat de Collserola respecte la resta de sòls del sistema de parc 

forestal de l’àmbit del PGM, per raó de la pressió social a la qual està sotmesa la Serra i la seva 

posició al centre de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Agrupació de qualificacions 

Es proposa agrupar en la nova qualificació abans esmentada (sistema de parc forestal de Coll-

serola, clau 29co) les qualificacions de l’àmbit de la Serra següents: les diverses qualificacions 

del sistema de parc forestal (claus 27, 28 i 29); els sòls rústics protegits de valor agrícola (clau 

24) i lliure permanent (clau 26); els sòls qualificats com a zona de verd privat protegit i verd privat 

d’interès tradicional (claus 8a i 8b); i els sòls del sistema de parcs i jardins urbans (clau 6) clas-

sificats com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable. D’aquesta manera, s’atorgarà el 

mateix grau de protecció a tots els espais oberts de la Serra. 

Respecte els sòls del sistema de parcs i jardins urbans (clau 6) classificats com a sòl urbà i 

urbanitzable delimitat, es manté la seva classificació actual, atès que aquests sòls computen als 

efectes del compliment dels estàndards de zones verdes establerts per la legislació urbanística. 

Tanmateix, per compatibilitzar la funció d’aquests sòls amb la seva condició de parc natural, 

s’agrupen en una nova qualificació anomenada sistema de parcs i jardins urbans de Collserola 

(clau 6co) en la qual s’estableix que els usos, les intervencions i el manteniment ha de ser con-

gruent amb el caràcter d’espai natural de la Serra de Collserola i amb l’objectiu d’afavorir la per-

meabilitat i la connectivitat ecològica. 

Valoració ambiental propostes del sistema d’espais lliures 

En l’evolució de la història i la concepció de la protecció d’espais naturals s’ha passat d’una visió 

de singularitat i monumentalitat, en la que la voluntat era evitar la desaparició de llocs excepcio-

nals; a una visió més centrada amb la protecció de determinades espècies de manera aïllada; 

fins a l’actualitat quan es tenen en compte els processos ecològics i la visió dels espais naturals 

es relaciona amb espais que són peces del mosaic territorial formen part de la matriu del territori 

i que són elements clau per al funcionament ecològic a escala regional.  

Els espais naturals protegits s’entenen com una peça del mosaic territorial, diferenciades per 

requerir un model de gestió i un règim de protecció l’objectiu del qual és garantir la provisió a la 

societat dels beneficis derivats del funcionament dels ecosistemes naturals (Europarc-España, 

2007). 

Cal ser conscients de la realitat del Parc Natural de la Serra de Collserola, que és espai molt 

rellevant en clau de biodiversitat en un entorn metropolità que, alhora, l’aïlla i fa que es trobi força 

compromès i pressionat per una creixent demanda de la ciutadania com a espai d’oci i salut. Amb 

això, lligat la idea anterior no es pot pensar en un espai natural com a reservori natural, sinó més 
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bé en un espai natural que ha de cercar l’equilibri entre el manteniment i la preservació dels 

valors naturals i dels serveis ecosistèmics que ofereix, amb l’ús públic del mateix.  

La singularitat del Parc -quant a emplaçament, característiques i ús públic- el canvi constant dels 

ecosistemes, així com els escenaris previstos del canvi climàtic, posen de manifest la necessitat 

d’apostar per un equilibri dinàmic, una estabilitat elàstica i resiliència, que permetin millorar la 

conservació dels valors naturals garantint la integritat12 i la salut ecològica13 del Parc. Els ecosis-

temes amb major integritat o amb major salut ecològica tenen una major capacitat de resistir a 

les pertorbacions (Europarc- España, 2007). 

En aquest sentit, en clau de biodiversitat, i a grans trets, la proposta de la MPGM preveu una 

regulació que posa en valor tot el territori del Parc al màxim nivell (en una qualificació dels espais 

lliures única de màxima protecció), i pretén defugir de zonificacions estrictes que sovint limiten 

l’adaptació del territori a les dinàmiques que tenen lloc i als possibles escenaris de futur que 

planteja el canvi climàtic. En clau ambiental, això estaria relacionat amb els conceptes tradicio-

nals d’equilibri ecològic i clímax com a referències immutables del millor estat de conservació, 

quan en realitat té molt més sentit parlar de processos ecològics. 

Alhora, tot això suposarà una millora del paisatge del Parc, un foment del mosaic agroforestal i 

una gestió del territori basada en la corresponsabilitat amb el visitant i dels propietaris del 60% 

del Parc. 

 

Catàleg de masies 

La MPGM incorpora el catàleg de masies i cases rurals previst per la legislació urbanística amb 

la finalitat d’identificar les construccions que cal preservar i recuperar per raons arquitectòniques 

i/o històriques, la rehabilitació de les quals pot afavorir la guarda i custòdia dels espais agrícoles 

i forestals de la Serra. 

En aquest sentit, s’identifiquen 225 edificacions per a cadascuna de les quals s’inclou una fitxa 

individualitzada en la qual s’estableixen els usos admesos (que pot ser el d’habitatge, artesanal, 

artístic i professional, allotjament rural, restauració i/o equipament) i les condicions per al desen-

volupament d’aquests usos. A la normativa també s’estableixen altres determinacions i condici-

ons de caràcter general. 

En relació amb l’assignació dels usos admesos, s’han establert un seguit de criteris amb la fina-

litat de compatibilitzar la rehabilitació de les construccions amb la preservació i la millora dels 

valors ecològics de la Serra. Aquests criteris fan referència a: 

- L’accessibilitat: s’ha tingut en compte la distància a la xarxa viària bàsica, atès que alguns 

dels usos requereixen disposar d’un bon accés rodat. 

- Proximitat a zones sensibles: la preservació i millora dels valors ecològics, la biodiversitat 

i els serveis ecosistèmics requereix que es restringeixin els usos amb un major nivell de 

pertorbacions a les zones més sensibles de la Serra de Collserola. 

- Dimensió de finca: s’exigeix una dimensió de finca mínima pels usos que potencialment 

poden estendre’s fora de l’edificació, pel seu impacte sobre el medi natural. Així mateix, 

                                                      

12 La integritat ecològica fa referència a la presència en un ecosistema de tots els elements i processos que li són propis, 

i com conseqüència, la capacitat de perpetuar el seu funcionament en el temps i de poder recuperar-se després d'una 

pertorbació. la màxima integritat exclou la intervenció humana (Angenmeier i Karr, 1994; Brown et al., 2000). 

13 Capacitat de l'ecosistema per sostenir la seva estructura i funció al llarg del temps de forma compatible amb cert grau 

d'estrès extern (Costanza, 1992). 
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es vincula l’admissió dels usos amb un major impacte (restauració i equipaments no vin-

culats al Parc, entre d’altres) amb una gestió global de la finca que aporti valor a la Serra.  

- Interès arquitectònic i superfície construïda: s’ha considerat l’interès arquitectònic i la 

superfície construïda de les edificacions, per l’interès social de mantenir i rehabilitar 

aquests elements i els seus valors. 

- Ubicació a la vora externa del Parc: els usos que poden generar més afluència de visi-

tants i un major impacte ambiental (restaurants i equipaments) requereixen estar situats 

a la vora externa del Parc, a prop dels teixits urbans circumdants, o bé tenir un bon accés 

a través del transport públic amb la finalitat de minimitzar la mobilitat rodada i evitar la 

implantació de nous usos amb un impacte important als espais més sensibles situats a 

l’interior de la Serra. 

Aquests criteris han permès assignar els usos a cadascuna de les edificacions de manera cohe-

rent amb l’objectiu primordial de preservació dels valors ecològics i dels serveis ecosistèmics.  

Pel que fa a l’ordenació i les condicions d’intervenció, cal destacar que, amb caràcter general, 

només s’admet l’ampliació mínima necessària per donar compliment a la normativa sobre habi-

tabilitat, accessibilitat, incendis o altres que afectin el nou ús, amb un màxim del 10% de la su-

perfície construïda del volum principal i de 50 metres quadrats. 

Per últim, també s’estableixen diverses condicions, entre les quals: contemplar les mesures cor-

responents per a garantir la conservació dels hàbitats d’interès comunitari prioritaris, evitar la 

fragmentació del territori i minimitzar les pertorbacions; mantenir i recuperar els espais aptes per 

a l’agricultura; enderrocar o millorar la integració de les edificacions auxiliars en desús. Aquestes 

condicions fomentaran la conservació i recuperació del mosaic agroforestal, les activitats vincu-

lades al medi natural, les energies renovables i el tractament adequat de les residus i les aigües. 

Així mateix, permetran minimitzar la ocupació del sòl en l’àmbit de la Serra de Collserola i millorar 

la integració paisatgística de les edificacions. 

Valoració ambiental de les propostes de catàleg de masies  

Les propostes de la MPGM promouen la recuperació i el manteniment de les masies, cases rurals 

i altres construccions que calgui preservar, la qual cosa incentivarà el desenvolupament d’activi-

tats associades que afegeixin valor al territori, el dinamitzin i contribueixin a mantenir i millorar 

els valors ecològics i els serveis ecosistèmics de la Serra de Collserola. El fet de no preveure 

noves construccions, però potenciar les existents, suposarà una aposta per no incrementar la 

fragmentació del territori i contribuir a la millora de la connectivitat ecològica. 

L’impacte global de identificació i possible recuperació de les edificacions incloses al catàleg és 

positiu, ja que per una banda afavoreix la conservació dels valors naturals i del paisatge i per 

altra contribueix a la dinamització del territori del Parc i el foment de l’economia verda. 

 

Sistema hidrogràfic 

Les propostes de la MPGM en relació al sistema hidrogràfic passa pel reconeixement de tots els 

cursos fluvials presents al Parc que actualment no estan identificats al planejament urbanístic 

vigent, amb l’objectiu d’establir-hi un règim urbanístic que es correspongui amb el seu paper 

d’elements clau de la regulació del cicle de l’aigua i per la connectivitat ecològica, i que permeti 

d’establir-hi els usos adequats a les seves característiques. 

Així, la regulació dels usos té una doble vessant, una de preservació dels ecosistemes associats 

als rius, i una altra de reducció del risc per a les persones en cas de grans avingudes. L’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) defineix l’espai fluvial com la zona ocupada per la llera pública (el riu) 
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i els terrenys de titularitat privada o pública que l’envolten i que integren el corredor biològic as-

sociat al riu, la vegetació de ribera i la zona inundable. L’espai fluvial en el seu conjunt, i especi-

alment dins les zones inundables, ha de ser considerat un àmbit territorial singular i diferenciat, 

que concentra una excepcional riquesa, acull funcions ecològiques, de transcendència territorial 

i urbanística insubstituïbles per a l’equilibri ambiental del territori i, al mateix temps, susceptible 

de patir danys en persones o béns en episodis d’avingudes. 

Per tal de reconèixer amb precisió els espais fluvials a integrar al sistema hidrogràfic (SH), en el 

marc del desenvolupament de la MPGM i del PEPNat s’ha realitzat un estudi específic d’inunda-

bilitat (TYPSA, 2017) (veure Annex 1). Zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra 

de Collserola) que permet abordar aquest aspecte de la Serra de Collserola amb la precisió ne-

cessària. 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat la realització d’una planificació dels principals espais fluvials 

del Parc Natural d’una forma general i homogènia a tot el seu àmbit. Aquesta zonificació engloba 

la realització de modelitzacions hidràuliques de diversos trams de llera d’acord amb les Guies 

Tècniques de l’ACA. L’estudi també permet recollir i reflectir les zonificacions realitzades per 

l’ACA al voltant o dintre de l’àmbit del Pla Especial (Riu Llobregat i Besòs, Riera de Rubí i de 

Sant Cugat). 

Els cursos fluvials analitzats, i pels quals es proposa el seu reconeixement com a sistema hidro-

gràfic (SH) en la seva totalitat, són: 

- Torrent del Cargol 

- Torrent de Sant Iscle 

- Riera de Sant Medir 

- Riera de Can Vilallonga 

- Torrent de Can Badal 

- Torrent de Batzacs 

- Riera de Vallvidrera 

- Riera de Sant Bartomeu 

- Riera de la Salut 

- Riera de Sant Just 

Valoració ambiental propostes de sistema hidrogràfic 

El reconeixement dels sistemes hidrogràfics suposarà una millora ambiental immediata respecte 

l’estat actual substancial, en diferents aspectes. 

En primer lloc, en no permetre els usos contemplats en la qualificació actual d’aquests espais es 

garantirà una preservació de les lleres dels rius i els seus marges, el que inclou, d’aquesta ma-

nera, tant el curs fluvial en sí com la vegetació de ribera associada, i permetent conservar tant el 

procés físic de drenatge de les aigües com l’hàbitat singular que suposa el bosc de ribera i la 

seva funció de connector ecològic. 

Per altra banda, en no permetre els usos anteriors als espais inundables dels cursos, s’assegu-

rarà que es minimitzi el risc per inundacions que hi pot haver en l’actualitat, doncs no se’n podrà 

implantar cap a aquestes àrees. 
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Xarxa viària i ferroviària 

La MPGM proposa racionalitzar la xarxa viària prevista pel PGM en l’àmbit de la Serra de Coll-

serola, adequant-la a les necessitats i la realitat actuals, així com a les determinacions del Pla 

d’infraestructures de transport de Catalunya i el PTMB. 

En aquest sentit, es proposen els canvis següents: 

- Ajustar el planejament a la realitat física construïda i reconèixer alguns vials existents 

que formen part de la xarxa viària bàsica. Són ajustos menors i puntuals. 

- Eliminar les reserves per a vies locals que no s’han desenvolupat, atès que la seva ne-

cessitat no està suficientment justificada i que la seva materialització incrementaria la 

fragmentació dels espais de la Serra. 

- Desqualificar els camins i pistes forestals que el PGM identifica com a vials, atès que la 

definició i ordenació detallada de la xarxa de camins li correspon al PEPNat que s’està 

redactant i tramitant en paral·lel a la MPGM. 

- Suprimir les reserves per a vies de caràcter metropolità del PGM atès que, si bé per raó 

del seu abast s’haurien d’estudiar dins d’un marc general metropolità, el PTMB (que és 

l’instrument que concreta les determinacions del Pla d’Infraestructures de Transport de 

Catalunya a l’àmbit metropolità) no les preveu. En relació amb aquesta proposta, cal tenir 

present que durant el procés de participació ciutadana del PEPNat es van rebre 13 sug-

geriments en el sentit de limitar les noves infraestructures del Parc. 

- Reconèixer les reserves ferroviàries del túnel d’Horta i del Turó de Montcada previstes 

pel PTMB. 

En tots els casos que se suprimeixen reserves viàries, els sòls corresponents s’incorporen al 

sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co). 

A banda dels canvis exposats, la MPGM també estableix un seguit de condicions per a la inter-

venció i la reforma de la xarxa viària i ferroviària existent a l’interior de la Serra, amb la finalitat 

que les futures actuacions contribueixin a maximitzar la permeabilitat i minimitzar el seu impacte; 

fomentar la utilització d’aquestes vies per part de vianants i ciclistes; i prevenir problemàtiques 

relacionades amb l’atropellament d’animals. 

Valoració ambiental propostes xarxa viària i ferroviària 

A grans trets les propostes en relació a la xarxa viària i ferroviària que poden tenir majors impli-

cacions ambientals són les que fan referència a la supressió de reserves viàries o a la desquali-

ficació de camins i pistes forestals. Des del punt de vista ambiental aquesta supressió de les 

reserves no suposarà una millora respecte a la situació actual, tot i que sí que ho serà en relació 

a la situació futura que hagués pogut resultar del seu desenvolupament. Amb això, es considera 

que les propostes relatives a la xarxa viària i ferroviària afavoriran el manteniment dels hàbitats 

existents i la permeabilitat del territori en les zones desqualificades o en les que es proposa una 

supressió de les reserves.  

Pel que fa referència a les reserves ferroviàries del Pla Territorial, la MPGM les recull. Tot i això, 

en el cas que es portin a terme no suposaran un increment de la fragmentació del territori, ja que 

es tracta d’infraestructures que aniran totalment soterrades. Igualment, en el cas que es desen-

volupin aquestes reserves, s’hauran d’aplicar mesures de protecció ambiental amb l’objectiu mi-

nimitzar el seu impacte. 

Finalment, en relació a la regulació del sistema viari i ferroviari, la MPGM estableix un seguit de 

condicions per a la intervenció i la reforma de la xarxa viària i ferroviària existent amb la finalitat 

que les futures actuacions contribueixin a maximitzar la permeabilitat i minimitzar el seu impacte. 
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Aquestes condicions, per tant, suposaran una millora ambiental respecte a la situació actual en 

tant que un dels principals problemes del Parc fa referència a la connectivitat interna i externa i 

a la fragmentació del territori. 

 

Equipaments, cementiris i serveis tècnics 

Equipaments 

El PTMB i el Decret de Parc Natural limiten substancialment el desenvolupament de les previsi-

ons del PGM en relació amb els sistema d’equipaments, ja que els subjecta al règim d’ús del sòl 

no urbanitzable establert per la legislació urbanística. 

D’altra banda, les reserves d’equipaments en l’àmbit de la Serra de Collserola ocupen sòls amb 

un valor estratègic per a la biodiversitat i la connectivitat ecològica (sòls agrícoles i sòls situats 

en àmbits molt fragmentats). 

Així doncs, en coherència amb les determinacions del PTMB i el Decret de Parc Natural i de 

conformitat amb l’objectiu de la MPGM de minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais 

lliures de Collserola, es proposa eliminar totes les reserves d’equipaments no desenvolupades. 

En relació amb els equipaments existents, la MPGM proposa reconèixer aquells que són d’interès 

públic i social els quals es desenvolupen en edificacions no susceptibles de ser incloses al Ca-

tàleg de masies i cases rurals. Aquests elements es qualifiquen com a sistema d’equipaments 

de Collserola (clau 7co). A la normativa s’estableixen els paràmetres d’aplicació a cadascun 

d’ells: titularitat, ús, edificabilitat i condicions d’edificació. Respecte l’edificabilitat, es reconeix el 

sostre existent a la data d’aprovació inicial de la MPGM. Pel que fa a les ampliacions, en cohe-

rència amb el PTMB, únicament s’admet l’ampliació de les escoles La Floresta i els Xiprers, quan 

sigui necessari per al correcte funcionament de les mateixes o per l’augment del nombre de 

places del centre; i de l’equipament de ca l’Avi, atès que es tracta d’un equipament situat dins la 

trama urbana del barri de les Planes de Barcelona, en sòls classificats com a urbans. 

A banda d’aquests paràmetres, a la normativa s’estableixen també unes directrius per a la re-

forma, rehabilitació i ampliació dels equipaments, les quals tenen com a objectiu integrar al mà-

xim possible les edificacions dins l’espai natural de la Serra de Collserola. Aquestes directrius 

fan referència a l’ocupació del sòl, el tractament de l’espai lliure i dels residus i les mesures per 

minimitzar el risc d’incendi, el consum d’aigua i d’energia. 

Cementiris 

Els àmbits qualificats com a cementiris comarcals (clau 25) superen amb escreix les previsions 

d’ampliació dels plans especials aprovats dels cementiris de Collserola i Roques Blanques. En 

aquest sentit, i amb la finalitat de minimitzar l’ocupació i fragmentació dels espais lliures de la 

Serra, la MPGM proposa ajustar l’àmbit dels sòls qualificats com a cementiris comarcals a les 

necessitats d’ampliació actuals, disminuint la seva superfície i incorporant els sòls restants al 

sistema de parc forestal de Collserola, qualificació que té com a objectiu primordial la preservació 

dels valors ecològics i dels serveis ecosistèmics. 

Per altre costat, a la normativa es concreten els usos propis dels cementiris, així com els usos 

complementaris, es fixa l’edificabilitat màxima admesa i s’estableixen unes directrius per la seva 

reforma o ampliació, amb la finalitat que s’integrin al màxim possible en l’espai natural de Collse-

rola. 
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Serveis tècnics 

Les instal·lacions de serveis tècnics són admeses per la legislació urbanística i el PTMB en el 

sòl no urbanitzable. Així mateix, s’admeten a la nova regulació del sistema d’espais lliures pro-

posada (clau 29co) amb determinades condicions. Com a conseqüència, es proposa eliminar les 

qualificacions de serveis tècnics (clau 4) de l’àmbit de la Serra de Collserola. 

Valoració ambiental propostes equipaments, cementiris i serveis tècnics 

Les propostes relacionades amb els equipaments, cementiris i els serveis tècnics permetran fer 

un ús racional del territori segons les necessitats previstes, alhora que cenyir la implantació de 

nous serveis o equipaments a l’anàlisi en detall i justificació del seu encaix en un espai protegit. 

La incorporació d’aquestes reserves eliminades al sistema de parc forestal de Collserola permet 

incrementar la superfície del sistema d’espais lliures, alhora que garanteix el manteniment de la 

permeabilitat ecològica en detriment de la fragmentació i ocupació que el seu desenvolupament 

suposaria pel territori. Això permetrà preservar i millorar els valors ecològics i els serveis ecosis-

tèmics d’alguns sòls ubicats en zones d’interès ambiental, com poden ser sòls agrícoles situats 

a les planes del Llobregat i del Vallès (qualificats actualment com a equipaments de caràcter 

metropolità) els quals tenen un valor estratègic per a la biodiversitat, la connectivitat ecològica i 

com a espais de transició entre la ciutat i la Serra. 

 

Vores del Parc 

A les vores de la Serra de Collserola hi ha diversos sòls classificats com a sòl urbanitzable, alguns 

dels quals entren en contradicció amb els objectius de la present MPGM de minimitzar l’ocupació 

i la fragmentació i assegurar la connectivitat interior i exterior de la Serra. 

Així mateix, alguns d’aquests sòls estan inclosos totalment o parcial dins l’àmbit del Parc Natural 

declarat, la qual cosa comporta una incoherència amb el PTMB i el mateix Decret de Parc Natu-

ral, els quals estableixen que en l’àmbit del Parc s’ha d’aplicar el règim d’ús del sòl no urbanitza-

ble de la Llei d’urbanisme (no obstant el mateix Decret preveu la possibilitat de resoldre aquesta 

incoherència concentrant l’aprofitament fora de l’àmbit del Parc i qualificant com a espais lliures 

els sòls del seu interior). 

D’altra banda, una de les principals problemàtiques que presenta la Serra de Collserola és el seu 

aïllament respecte els espais oberts (o naturals) de l’entorn, la qual cosa compromet el manteni-

ment dels seus valors ecològics així com dels serveis ecosistèmics que presta a la societat (cal 

tenir present que el PTMB identifica un seguit de connectors ecològics territorials). 

En aquest sentit, ja en el document d’Avanç es van assenyalar diversos àmbits d’interès per a la 

connectivitat, situats a les vores del Parc Natural, alguns dels quals finalment s’han inclòs en 

l’àmbit de la MPGM en compliment del document d’abast emès per l’OTAAA i d’acord amb l’estudi 

d’alternatives que s’ha realitzat en el marc de l’avaluació ambiental estratègica del Pla. 

En aquests àmbits es proposen diverses modificacions del PGM que tenen com a finalitat protegir 

i millorar la connectivitat ecològica, així com suprimir aquells sòls urbanitzables que no tenen les 

característiques adients per la seva transformació a sòl urbà, els quals són incongruents amb els 

objectius que persegueix la present MPGM. 

Valoració ambiental propostes de les vores del Parc 

Tots els àmbits analitzats i proposats es corresponen amb les zones identificades com a eixos 

de connectivitat pel Pla Territorial de la Regió Metropolitana – àmbit del torrent del Duc, riera de 

Ca n’Amigó, torrent de Batzacs, torrent de la Font, Turó de Montcada i l’eix dels túnels de la C-

16 – o a d’altres àmbits que s’han considerat d’interès per la connectivitat – Can Puig, torrent de 
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Can Badal, turó d’en Lluch i la riera de Sant Cugat. De l’àmbit corresponent al corredor central, 

reconegut també com d’interès connector pel Pla Territorial, no se’n fa proposta en tant que es 

troba situat en l’àmbit del centre direccional, sobre el qual en aquests moments s’està tramitant 

un pla director urbanístic que ja preveu la configuració del corredor. 

A mode de fitxa s’analitzen a continuació i se’n fa una valoració ambiental de cadascun dels 

àmbits. L’ordre de les fitxes és el següent: 

- Torrent del Duc / Riera de Can Miano 

- Can Puig 

- Torrent de batzacs 

- Torrent de la Font 

- Torrent de Can Badal 

- Turó d’en Lluch 

- Riera de Sant Cugat 

- Turó de Montcada 

- Eix dels túnels de la C-16 i el ferrocarril del Vallès 
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1  Sant Feliu de Llobregat/Molins de Rei 

NOM DE L’ÀMBIT 
TORRENT DEL DUC /  
RIERA DE CAN MIANO 

UBICACIÓ 
UTM X 419249 

UTM Y 4583191 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Incorporació al sistema de parc forestal de Collserola (29co) 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
 
Sòls ubicats al límit entre el terme de Sant Feliu i Molins de Rei. 
Es tracta d’una zona a cavall entre una zona industrial i el parc na-
tural en la que s’hi troben diversitat d’usos. A banda d’instal·laci-
ons industrials, amb diversitat nivells de consolidació i integració, 
s’hi troben dues edificacions, camps agrícoles, un camp de golf, 
alguns coberts i zones ruderals. També cal esmentar la presència 
de vegetació al·lòctona, zones degradades i d’alguns abocaments 
i zones d’acopi de materials. Cal destacar, a més, que són diverses 
les infraestructures que creuen perpendicularment l’àmbit. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental destaquen el pas del torrent del Duc i la riera de Can Miano que 
representen els eixos connectors principals entre el Parc i el Parc Agrari del Llobregat en aquesta 
zona. Al llarg del seu recorregut, i en les interseccions amb les 4 infraestructures que creuen (ferro-
carril, N340, diversos carrers de la zona industrial i la B23) trobem passos de fauna amb, tot i que 
insuficients i generalment amb baixa funcionalitat. També hi ha, a més, diverses parcel·les amb horts 
fora d’ordenació amb tanques al seu perímetre, camins, espais degradats i altres elements que frag-
menten el terreny. La connectivitat ecològica, per tant, es troba força compromesa en aquesta zona, 
alhora que representa un espai d’oportunitat degut a que és un dels únics cursos que manté part de 
la llera lliure i permet superar una zona urbana força compacta i contínua. Cal destacar, en resum, 
la importància que té aquest àmbit en ser l’únic del sector en trencar el continu urbà, tot i que caldria 
una actuació important i a nivell global si es vol que tingui sentit parlar de connectivitat real. 

Finalment destacar que part de l’àmbit forma part de la zona d’interès faunístic del duc i del territori 
de l’àguila marcenca, així com també es troba inclòs en una zona de caça controlada. Al voltant del 
torrent del Duc s’identifiquen dues zones d’activitat extractiva i al voltant de la riera de Can Miano 
dues taques d’hàbitats de conservació prioritària (HIC associades a prats mediterranis rics en anu-
als, basòfils - Thero-Brachypodietalia - Codi 6220 – al sud, i prats sabanoides d’albellatge (Hyparr-
henia hirta) de vessants solells de les contrades marítimes, al nord), a més dels 9540 Pinedes medi-
terrànies i 9340 Alzinars i carrascars, aquest darrer, tot i no ser prioritari, essent element clau del 
PNSC. 

  



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

PROPOSTA 

 

 

Es proposa classificar els sòls de l’interior del Parc Natural com a no urbanitzable, qualificant-los 
com a sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) amb la finalitat que quedin subjectes al 
mateix règim urbanístic que la resta del Parc i contempla la susceptibilitat d’incloure una edificació 
dins del catàleg de masies i cases rurals Alhora es classifica com a sòl urbanitzable no delimitat la 
franja de sòls situada en continuïtat amb el teixit industrial de Sant Feliu, fora de l’àmbit del Parc, 
qualificant-la parcialment com a zona de desenvolupament industrial (clau 22b) i com a sistema de 
parcs i jardins urbans de Collserola (clau 6co). Es proposa reconèixer el club de golf present  tot 
classificant-los com a sòl no urbanitzable i qualificats com a sistema d’equipaments de Collserola 
(clau 7co). En paral·lel, es proposa la qualificació com a zona de desenvolupament industrial (clau 
22bTD), però amb certes limitacions en quant a ocupació del sòl a l’àmbit més proper al Parc per tal 
de minimitzar l’impacte d’aquestes activitats sobre la seva vora (tramat verd), la franja de sòl situada 
en continuïtat amb el teixit industrial de Sant Feliu però que resta fora de l’àmbit del parc. Finalment 
es suprimeix la reserva viària prevista en aquest àmbit que dificultaria encara més aquesta connec-
tivitat reconeguda pel pla territorial. La proposta permetrà millorar la franja de contacte entre el nucli 
urbà de Sant Feliu i Collserola.  

IMPACTES AMBIENTALS 

La proposta de canvi de la qualificació dels sòls que es troben a l’interior del Parc dona compliment, 
d’una banda, a les determinacions del Pla Territorial pel que fa a la connectivitat, alhora que permet 
una major alineació amb el model del Parc que es planteja i amb la preservació dels seus valors 
ecològics. Així, la proposta permet facilitar la connectivitat ecològica externa, concretament amb el 
Parc Agrari del Llobregat, en tant que allibera els sòls més propers al curs fluvial, suprimeix la re-
serva viària i concentra, disminuint-ne la seva superfície, els sòls industrials a la zona sud, més 
allunyada de la zona amb major permeabilitat. No obstant, cal tenir en compte que es tracta d’un 
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àmbit molt compromès quant a la connectivitat pel fet que disposa de multitud d’elements que su-
posen una fragmentació clara del territori. Cal, per tant, una aposta clara per maximitzar la permea-
bilitat a l’àmbit per tal que prengui sentit parlar de connectivitat. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant de la riera haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc. 

 En el desenvolupament de la peça industrial qualificada com a 22b, caldrà establir una or-
denació de la peça industrial que permeti fer una transició d’intensitat d’usos, és a dir, que 
permeti concentrar les activitats industrials a la zona més propera a la trama existent i con-
centrar els espais lliures a la franja nord i est, amb l’objectiu de fer una zona de transició 
amb els terrenys del parc que permeti esmorteir-ne els potencials impactes (fragmentació 
del territori, contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa, mobilitat, etc.). Així mateix, el 
desenvolupament d’aquesta zona haurà d’assegurar el caràcter d’espais lliures dels sòls 
situats a l’entorn de la riera de Ca n’Amigó i el torrent del Cerdanet. 

 Garantir la continuïtat de la xarxa de camins que connecten Collserola amb la plana conre-
ada i la riba del riu. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

2  El Papiol 

NOM DE L’ÀMBIT CAN PUIG UBICACIÓ 
UTM X 418198 

UTM Y 4587534 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Incorporació al sistema de zona lliure permanent de Collserola (26co) 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 

 
Finca situada al sud-est del nucli del Papiol, però desvinculada de 
la trama urbana, i propera a la zona de les escletxes del Papiol. 
L’àmbit, en el que actualment s’ubica una hípica (Cal Senyoret), es 
troba ocupat per diverses edificacions, algunes de les quals sus-
ceptibles de ser integrades al Catàleg de Masies i cases rurals, 
camps de conreu així com algunes zones d’esplanada on desen-
volupen l’activitat, plantacions i conreus. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar que al nord de la finca s’identifica la presència de flora 
prioritària d’interès local, concretament el Narcissus dubius, així com zones de pinedes mediterrà-
nies identificades com a HIC (Hàbitat d’Interès Comunitari) de caràcter no prioritari. Alhora, la finca 
forma part de l’espai d’interès geològic de les escletxes del Papiol – Can Puig, d’una zona de caça 
controlada i es troba immersa en el territori de campeig de l’àguila marcenca. A l’est de la finca hi 
transcorre la riera de Vallvidrera, corredor fluvial recollit pel Pla Territorial. 

  



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

PROPOSTA 

 

Actualment el planejament vigent classifica els sòls com a urbanitzable delimitat i els qualifica com 
a zona de desenvolupament urbà opcional (clau 21). 

Amb això, i tenint en compte que la finca es a cavall amb els límits del Parc i que no té unes carac-
terístiques adients (per posició territorial, pendents..) per a la seva transformació a sòl urbà, la 
MPGM proposa classificar el sòl com a no urbanitzable, qualificant-los com a sistema de parc fores-
tal de Collserola (29co). 

IMPACTES AMBIENTALS 

La proposta de canvi de la qualificació permet tenir en compte el seu emplaçament en relació al Parc 
Natural en el desenvolupament de la finca, evitant així un augment de la pressió sobre l’espai i un 
increment de la fragmentació del territori. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 En el desenvolupament de la finca s’haurà de tenir en compte la presència de zones sensi-
bles properes amb l’objectiu de minimitzar-ne les afectacions. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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3  El Papiol 

NOM DE L’ÀMBIT TORRENT DE BATZACS UBICACIÓ 
UTM X 416629 

UTM Y 4587818 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Reconèixer SH i integrar al sistema de zona lliure permanent de Collserola (26co) 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
 

L’àmbit es troba situat al nord del nucli del Papiol, i està associat 
al torrent de Batzacs, el qual neix al terme municipal del Papiol i 
desemboca a pocs quilòmetres al riu Llobregat. Novament és un 
àmbit d’oportunitat per afavorir la permeabilitat ecològica tal i com 
recull el Pla territorial Metropolità de Barcelona que el marca com 
a corredor fluvial.   

L’àmbit són bàsicament espais lliures, amb alguns camps de con-
reu i vegetació, també d’ambients humits, associada. Al nord de 
l’àmbit destaca la presència d’una activitat extractiva d’argiles. 

En relació a la connectivitat ecològica, les principals pressions 
que actualment rep el torrent de Batzacs tenen a veure amb algu-
nes construccions existents en el seu àmbit d’influència i el pas 
d’infraestructures perpendiculars en el seu tram final abans de 
desembocar al riu Llobregat (B23, AP2, ferrocarril, TGV i dues car-
reteres comarcals). Val a dir que, en aquesta zona, algunes de les 
infraestructures passen elevades i que, per tant, el nivell de frag-
mentació és menor que en altres punts del vessant occidental de 
Collserola. 
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Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar que la part nord de l’àmbit es troba inclosa en el territori 
de l’àguila marcenca i forma part d’una àrea de caça controlada. Alhora la totalitat de l’àmbit es troba 
inclòs a l’espai d’interès geològic de les escletxes del Papiol – Can Puig. 

Al tram baix del torrent s’identifica una taca d’hàbitat d’interès comunitari de caràcter no prioritari 
associada a pinedes mediterrànies (codi 9540). Destacar, així mateix, que en el seu últim tram el 
Torrent de Batzacs discorre en una configuració totalment antropitzada, trobant-se canalitzat amb 
parets i fons de ciment, i la vegetació de ribera té escassos valors, estant formada per espècies 
ruderals oportunistes. Alhora, també hi ha construccions diverses que es troben a tocar de la llera, 
fet que incrementa la pressió sobre aquest espai fluvial. 

Finalment, pel que fa als riscos, la zona es troba inclosa dintre de la zona d’alerta de dues empreses 
de Castellbisbal (Basf Espanya – risc alt - i Praxair Producción España – risc baix -). A més, les tres 
quartes parts del nord de l’àmbit es troben dins zona de perill per transport de mercaderies perillo-
ses (radi de 500 m des d’eixos viaris amb perill alt). Pel que fa als riscos naturals, la part de l’àmbit 
corresponent al tram baix del torrent de Batzacs té perillositat baixa per despreniment i esllavissa-
des, segons  la Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol, elaborat per 
l’Institut Cartografic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
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PROPOSTA 

 

Actualment el planejament vigent preveu part del sector com a sòl urbanitzable delimitat i sòl urbà. 
A banda preveu un vial de ronda del Papiol que coincideix en bona part amb el traçat del torrent. 

Amb això, la MPGM proposa: identificar els sòls del torrent de Batzacs qualificant-los com a sistema 
hidrogràfic; modificar el traçat del vial de ronda del Papiol; i desclassificar el sector urbanitzable 
passant-lo a no urbanitzable i qualificant-lo com a zona lliure permanent de Collserola (clau 26co).  

Una part dels sòls que disposen de millors condicions i es troben més allunyats del torrent es deixen 
com a sòl urbanitzable no delimitat i es qualifiquen com a zona de desenvolupament urbà opcional, 
intensitat 3, clau 21.  

La part de sòl urbà corresponent al parc infantil del Bosc de les Fades es manté amb clau 6a per 
adequar-se a la realitat existent. 
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Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

IMPACTES AMBIENTALS 

La proposta de canvi de la qualificació de la MPGM permet apostar per una major permeabilitat del 
torrent de Batzacs, disminuint la pressió en relació als sòls urbanitzables i modificant la reserva 
viària de la ronda del Papiol. Alhora es garanteix un espai de transició entre la trama urbana i l’entorn 
fluvial. 

La proposta permet fer front a un dels principals problemes de l’espai que és l’aïllament en relació 
a la resta del territori i d’espais oberts del Pla Territorial i reconeix un dels eixos de connectivitat 
que estableix aquest. Així, la proposta reconeix el sistema hidrogràfic del torrent de Batzacs i en 
redueix i modifica les previsions que potencialment pressionarien l’espai afavorint una major per-
meabilitat ecològica amb el Llobregat i l’espai natural de les muntanyes de l’Ordal (tot i que aquest 
darrer espai es troba separat del Llobregat novament per tres infraestructures). 

Degut a l’elevada pressió acumulativa que exerceixen les infraestructures en aquest àmbit, i la fe-
blesa de punts de connexió entre Collserola i les Serres de l’Ordal, aquesta zona, juntament amb la 
riera de Vallvidrera, pren especial rellevància com a espai de suport als connectors ecològics exis-
tents per les dimensions i condicions ecològiques de la plana agrícola i fluvial situada al mig d’in-
fraestructures viàries i ferroviàries de l’eix Llobregat. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant de la riera haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc. 

 Tenir en compte l’existència dels riscos per establiments químics i transport de mercade-
ries, així com els naturals per esllavissada i despreniment, en els usos que es puguin desen-
volupar a l’àmbit. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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4  Sant Cugat del Vallès / El Papiol 

NOM DE L’ÀMBIT TORRENT DE LA FONT UBICACIÓ 
UTM X 416611 

UTM Y 4590229 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Integrar al sistema de parc forestal de Collserola (29co) 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
 

Sòls ubicats a cavall entre els temes municipals del Papiol i Sant 
Cugat i que, tot i que es troben separats del Parc de Collserola pel 
pas de l’AP7, en formen part i, alhora, juguen un paper essencial 
amb la connectivitat territorial amb les serres de l’Ordal. El límit 
nord de l’àmbit el conforma la riera de Rubí que just en aquest tram 
forma un meandre.   

Actualment l’àmbit es troba ocupat per diversitat d’usos de caràc-
ter periurbà pel fet que es troben entre vies de comunicació i zones 
industrials. Així, amb el límit nord de la riera de Rubí i l’AP7 s’hi 
troben espais ruderals, les instal·lacions de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Rubí i una activitat extractiva d’àrids.  
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar el pas del torrent de la Font que creua perpendicular-
ment l’àmbit i connecta la serra de Collserola amb la riera de Rubí. El torrent de la Font es reconegut 
com a connector ecològic territorial, i la riera de Rubí com a corredor fluvial, per part del Pla Terri-
torial Metropolità de Barcelona.  

La qualitat del bosc de ribera (índex QBR) de la riera de Rubí en aquest tram és dolent. A l’entorn 
fluvial del tram del torrent que discorre per dintre del parc s’identifiquen masses d’HIC associades 
a pinedes i alzinars i carrascars. Finalment esmentar que la part est de l’àmbit forma part de la 
geozona de la successió miocena inferior de Puig Pedrós i Moli Calopa.  

Quant a riscos és important destacar que l’àmbit es troba dintre de la zona d’intervenció de tres 
establiments industrials (Química Básica, Archroma Ibérica, a Castellbisbal i Moehs Catalana, just a 
l’altre costat de la riera de Rubí). A més, també es troba dins la zona de risc per transport de merca-
deries perilloses (radi de 500 metres al voltant d’eixos viaris amb perill associat). 
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PROPOSTA 

 

El planejament vigent classifica l’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat, amb la qualificació de 7c, 
per dues reserves d’equipament que ocupen gairebé la totalitat de la peça, i la clau 27 per la resta 
de l’àmbit. Alhora preveu una reserva viària corresponent a la via interpolar. 

La MPGM proposa passar l’àmbit a sòl no urbanitzable com a sistema de parc forestal de Collserola 
(clau 29co), amb excepció de l’activitat d’àrids que la classificaria com a 7co i n’ajusta la seva su-
perfície. Alhora proposa ajustar la reserva viària i suprimir el nus de connexió previst que ocupava 
bona part de la peça i que suposaria un nivell de fragmentació rellevant. 
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IMPACTES AMBIENTALS 

La riera de Rubí té un valor estratègic per a la xarxa de corredors ecològics de l’àrea metropolitana 
ja que exerceix un paper important de lligam entre la serra de Collserola, les estivacions forestals 
de Castellbisbal, així com amb Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac. Alhora, esdevé l’eix recep-
tor de les rieres que creuen els polígons industrials que s’estenen pel seu marge esquerre i les 
condueix fins al Llobregat. El lligam de la riera de Rubí amb Collserola, en aquesta zona, és a través 
del torrent de la Font. 

La proposta de la MPGM pretén maximitzar la permeabilitat d’aquesta zona, identificada com a eix 
d’interès connector pel Pla Territorial, donat que permet connectar la riera de Rubí i l’espai natural 
de Collserola. Així, el torrent de la Font, que neix al Parc i desemboca a la riera de Rubí, permet 
superar el pas de l’AP7, principal eix fragmentador en aquesta zona. Alhora, la supressió del nus 
viari previst per la reserva de la via interpolar permetran garantir una major permeabilitat de la peça 
en relació a la connectivitat, tant local com territorial.  

No obstant, cal tenir en compte, el constrenyiment que generen la presència de polígons i el pas de 
les vies de comunicació per la funcionalitat d’aquest eix connector.  

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant de la riera haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc. 

 En el desenvolupament de l’activitat d’extracció d’àrids i la seva posterior restauració al 
cessament de l’activitat tenir en compte el paper juga aquest àmbit quan a la connectivitat 
ecològica. 

 Tenir en compte l’existència de risc per establiments químics i per mercaderies perilloses 
en la implantació dels usos que es faci a l’àmbit. 

 Es considera convenient valorar la possibilitat de desclassificar un sector industrial pen-
dent de desenvolupar a Castellbisbal que suposaria una major fragmentació d’aquest espai. 
Tot i que depassa l’abast de la MPGM, aquest fet permetria incrementar la funcionalitat de 
les propostes de la modificació a l’àmbit. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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5  Sant Cugat del Vallès 

NOM DE L’ÀMBIT 
TORRENT DE CAN  
BADAL 

UBICACIÓ 
UTM X 419506 

UTM Y 4590665 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Reconeixement SH 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 

A l’alçada de la urbanització mira-Sol a Sant Cugat del Vallés, el torrent de Can Badal i els seus 
afluents creuen l’autopista AP7, principal eix fragmentador del nord de Collserola, i connecten amb 
el parc de Collserola.   
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar que aquests cursos fluvials discorren entre mig de les 
zones urbanitzades mantenint, en part, vegetació associada (alguna de la qual de caràcter al·lòcton) 
i un cert caràcter naturalitzat. Part de la vegetació que s’identifica al llarg del traçat coincideix amb 
hàbitats d’interès comunitari (HIC) de caràcter no prioritari, concretament, pinedes mediterrànies, 
alzinars i carrascars. Alhora, cal destacar que part del torrent coincideix amb la geozona de la suc-
cessió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa, així com amb la zona d’alerta per risc químic 
de diverses instal·lacions industrials de Rubí i Castellbisbal. 
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PROPOSTA 

 

La MPGM proposa reconèixer els sòls que s’han de qualificar com a sistema hidrogràfic d’acord 
amb la legislació sectorial vigent mantenint com a espais lliures els terrenys de l’entorn proper del 
torrent. 

IMPACTES AMBIENTALS 

Tot i no estar identificat com a espai d’interès connector pel Pla Territorial es tracta d’un àmbit re-
llevant quan a la connectivitat de la Serra amb el seu entorn que, juntament amb el Puig Pedrós de 
l’Obac i el turó de Can Calopa, formaria part de la zona de connexió amb el corredor occidental. 

La proposta de la MPGM permetrà garantir la funció connectora d’aquests àmbits fluvials que, tenint 
en compte la fragmentació que suposa el pas de l’AP7 resseguint bona part de la vora nord del Parc 
i, alhora, les urbanitzacions que hi limiten, resulta vital per al manteniment dels valors del Parc i de 
les dinàmiques ecològiques. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant de la riera haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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6  Sant Cugat del Vallès 

NOM DE L’ÀMBIT TURÓ D’EN LLUCH UBICACIÓ 
UTM X 423678 

UTM Y 4589960 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Integrar al sistema de parc forestal de Collserola (29co) 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 

Àmbit format per terrenys forestals que han quedat inclosos al Parc i que es caracteritzen per un 
fort pendent descendent en sentit nord (superior al 20%), i per la presència de dues línies d’alta 
tensió, un dipòsit d’aigües i alguns camins forestals. Limiten al nord amb el club de golf de Sant 
Cugat i al sud amb la Colònia Duran, pertanyent al municipi de Sant Cugat.   
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar que el turó coincideix amb hàbitats d’interès comunitari 
(HIC) de caràcter no prioritari, majoritàriament pinedes mediterrànies, tot i que també s’identifiquen 
taques d’alzinars i carrascars. 
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PROPOSTA 

 

Tot i que el planejament vigent classifica aquests sòls com a urbanitzable no delimitat, i els qualifica 
com a zona de desenvolupament urbà opcional, les característiques del mateix no són adients per 
a la seva transformació com a sòl urbà. 

Amb això, la proposta de la MPGM planteja adequar el planejament al Decret del Parc Natural i la 
classificació dels sòls com a sòl no urbanitzable amb clau de parc forestal de Collserola (clau 29co). 

Pel que fa a l’àmbit concret de Can Vasconcell (al sud-oest del dipòsit), es tracta d’uns sòls classi-
ficats com a urbanitzable delimitat parcialment inclosos en l’àmbit del Parc Natural, els quals es 
podrien desenvolupar concentrant les zones verdes a dins del Parc, de manera que es doni compli-
ment al que estableix el Decret 146/2010. A més, en aquest àmbit s’està estudiant una possible mo-
dificació del planejament que, en qualsevol cas, haurà de donar compliment al que estableixi el De-
cret 146/2010. Addicionalment durant l’exposició pública de la fase d’aprovació inicial de la MPGM 
s’ha rebut una al·legació dels propietaris exposant que estan redactant un document que permeti 
desenvolupar els sòls de manera congruent amb el Decret 146/2010 i el PEPNat. Per aquest motiu, i 
sumat al fet que des d’un punt de vista ambiental no es considera que l’àmbit arribi a tenir especial 
rellevància per la connectivitat externa del Parc i que la proposta plantejada permetrà evitar els im-
pactes a zones més internes del PN o zones de vora més sensibles, s’ha considerat adequat ex-
cloure’l de la MPGM i, per tant, de les seves propostes de vora, sense qualificar-lo així com a 29co. 

IMPACTES AMBIENTALS 

La proposta de la MPGM s’adiu amb el model de Parc i amb la preservació dels seus valors, tal i com 
estableix el Decret 146/2010 per aquest àmbit, amb la finalitat que quedin subjectes al mateix règim 
urbanístic que la resta del Parc. Alhora en garanteix el no desenvolupament, fet que suposaria una 
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major ocupació del sòl i la fragmentació del territori, així com possibles riscos associats a l’elevada 
pendent del vessant nord del turó. 

Alhora el turó veu néixer tres petits cursos fluvials que convergeixen al torrent del Sant Crist i aquest 
a la riera de Sant Medir, curs fluvial d’interès connector amb el corredor central, identificat pel Pla 
Territorial. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 Garantir el manteniment de les franges de protecció corresponents a la Colònia de Can Du-
ran i a les línies elèctriques que travessen el turó. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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7  Cerdanyola del Vallès 

NOM DE L’ÀMBIT RIERA DE SANT CUGAT UBICACIÓ 
UTM X 428070 

UTM Y 4592654 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Reconeixement SH 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
 

L’àmbit fa referència als entorns de la riera de Sant Cugat al seu 
pas pel municipi de Cerdanyola del Vallès a l’alçada de la urbanit-
zació de Montflorit.  

Aquest tram final de la riera de Sant Cugat representa el més crític 
per a la connectivitat ja que la riera entra en un tram canalitzat i 
profundament alterat. Tot i això, tal i com recull el Pla Territorial, 
és l’alternativa més permeable per connectar Collserola amb la 
Serralada de Marina a través del Besós.  

Després de la urbanització de Montflorit la riera entra en un seg-
ment lliure d’ocupació urbana en el seu marge dret fruit de la pro-
tecció del Parc de Collserola. Aquest caràcter més natural amb 
l’existència d’una franja d’espais verds a l’altre marge urbanitzat 
de Cerdanyola, proporciona un tram amb bona permeabilitat, fet 
que permet a la riera canalitzar processos i moviments d’espècies 
provinents de la Serra de Collserola. Tot seguit la riera ja entra en 
un tram intensament alterat per la seva canalització, pel pas d’in-
fraestructures, l’ocupació urbana de caràcter industrial i residen-
cial que, sumada a la inaccessibilitat al turó de Montcada, dificulta 
aquesta funcionalitat connectora. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar el paper d’espai de transició que exerceix la riera de 
Sant Cugat entre la trama urbana i el Parc, essent així Espai d’interès connector segons el PEPNat, 
que es redacta i es tramita en paral·lel a la MPGM. Tot i això, la riera en aquest tram es veu força 
constreta i pertorbada pels usos de caràcter més urbà, tot i que al llarg del traçat manté en bona part 
vegetació associada, amb la presència d’algunes espècies al·lòctones. També cal apuntar que l’ín-
dex QBR (qualitat del bosc de ribera) de la riera de Sant Cugat en aquest tram és deficient. 

En segon lloc, citar també l’existència de dos Hàbitats d’Interès Comunitari existents al costat dret 
de la riera, el 9540 Pinedes mediterrànies i el 9340 Alzinars i carrascars. 
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PROPOSTA 

 

Les propostes de la MPGM fan referència, a grans trets, al reconeixement del sistema hidrogràfic de 
la riera de Sant Cugat i a l’alliberament del màxim de sòl als seus marges (ajust o supressió de 
reserves viàries, supressió de les reserves d’equipament, i la qualificació com a sistemes o com a 
sistema de parcs i jardins els sòls i zones verdes adjacents a la riera per tal que el seu tractament 
sigui congruent amb la funció de connector ecològic). 

IMPACTES AMBIENTALS 

El reconeixement del valor i la rellevància d’aquest curs fluvial quan a la connectivitat de Collserola 
amb la resta del territori ja suposa una millora ambiental que, alhora, es preveu garantir amb les 
propostes de la MPGM que es centren, tal i com s’esmentava més amunt, en el seu reconeixement i 
màxim alliberament de la seva llera i entorns. 

Donada la situació en la que es troba la riera de Sant Cugat en aquest tram i, alhora, la rellevància 
quant a connectivitat de la mateixa, és imprescindible garantir la màxima permeabilitat del curs, 
alhora que la màxima naturalitat i esponjament en relació a la trama urbana propera existent en 
alguns trams. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant de la riera haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc.  

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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8  Cerdanyola del Vallès / Montcada i Reixac 

NOM DE L’ÀMBIT TURÓ DE MONTCADA UBICACIÓ 
UTM X 429521/ 430636/ 431336 

UTM Y 4592978/ 4591953/ 4592633 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Adequar al planejament territorial i sectorial i reconeixement SH 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
Àmbit ubicat a l’extrem nord-est de Collserola ocupat per sòls forestals i agrícoles, que limita amb 
l’activitat extractiva del turó de Montcada i amb multitud d’infraestructures i nusos viaris que gene-
ren espais intersticials, zones ruderals i abandonades. El sector oriental del Parc té les possibilitats 
de connexió molt compromeses. El turó de Montcada, enclavament estratègic en clau de connecti-
vitat amb la Serralada de Marina, i reconegut pel Pla Territorial, juga un paper important tot i que, 
alhora, és un àmbit força compromès pel seu aïllament i pels usos del sòl i hàbitats presents. 

Així, en clau de connectivitat cal destacar que es tracta d’una zona força compromesa per l’elevada 
fragmentació que suposen el pas de moltes infraestrucures d’alta capacitat, sumat a l’ocupació del 
territori per zones urbanes i industrials. Això dificulta, en gran mesura, la permeabilitat entre aquest 
espai natural i la Serralada de Marina, a l’est, i Sant Llorenç del Munt i els espais forestals del Moia-
nés, al nord. No obstant, i tal i com estableix el Pla Territorial, caldrà mirar de garantir al màxim la 
permeabilitat d’aquesta zona tenint en compte que és un espai d’oportunitat a nivell de connectivitat 
territorial. Amb això cal destacar el paper del turó de Montcada, com a enclavament del parc, i com 
a espai passera que permet facilitar la connectivitat amb la Serralada de Marina. Alhora, cal destacar 
el paper de les masses forestals i del verd associat als desenvolupaments urbans, així com dels 
cursos fluvials per mirar de garantir la connectivitat, en clau aèria i fluvial. Concretament la riera de 
Sant Cugat, així com el torrent del Cargol, permeten superar els elements fragmentadors del territori. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

Des del punt de vista ambiental cal destacar l’identificació a la zona de flora d’interès local (Cistus 
crispus i Cistus ladanifer), així com zones d’interès faunístic del duc i de l’astor. Alhora, bona part 
de l’àmbit es troba ocupat per hàbitats d’interès comunitari de caràcter no prioritari (alzinars i car-
rascars, pinedes mediterrànies) i prioritari (prats mediterranis risc en anuals i basòfils (Thero-
Brachypodietalia) i llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra 
baixa i hàbitats de conservació prioritària (omedes de terra baixa, albaredes, salzedes i altres boscos 
de ribera, boscos de roures...) 

Pel que fa als riscos, dir que el turó de Montcada es troba pròxim per l’est a un eix viari amb un perill 
alt per transport de mercaderies perilloses. 
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PROPOSTA 

 

Es proposa ajustar els sòls qualificats com a sistema viari corresponents a la carretera N-150, així 
com el nus entre aquesta carretera i la del cementiri de Collserola, reconèixer el sistema hidrogràfic 
del torrent del Cargol (SH), i com a sistema de parc forestal (clau 29co) la resta de sòls. A més a més 
s’ajusten els sòls qualificats com a sistema viari i s’adeqüen les qualificacions urbanístiques al pro-
jecte constructiu que s’està redactant per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’ajuntament 
de Montcada i Reixac. 

IMPACTES AMBIENTALS 

La proposta permet apostar per maximitzar permeabilitat en un àmbit força compromès i, alhora, 
força rellevant en clau de connectivitat territorial.  

Així, a banda d’adequar el planejament urbanístic al planejament territorial i sectorial, evitant desen-
volupaments de sòls urbanitzables en un espai protegit o proper al mateix, la modificació proposa 
el reconeixement del torrent del Cargol i de la riera de Sant Cugat, eixos claus quan a la connectivitat 
fluvial i com a elements que permeten superar l’elevada fragmentació i aïllament del territori. Quant 
a la connectivitat terrestre, s’identifica de caràcter aeri per la proximitat entre les peces forestals i 
per determinats grups faunístics. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant del torrent haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc. 

 Restaurar els hàbitats fluvials per reforçar el seu paper connector dels mateixos. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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9  Barcelona / Sant Cugat del Vallès 

NOM DE L’ÀMBIT 
EIX DELS TÚNELS DE 
LA C-16 I EL FERRO-
CARRIL DEL VALLÈS 

UBICACIÓ 
UTM X 423747/ 424271/ 425069 

UTM Y 4586629/ 4586289/ 4585160 

ESTRATÈGIA  
GENERAL 

Reconeixement SH i integració al sistema d’espais lliures de l’entorn 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 
 
 

Àmbits situats a la part central del Parc, la qual pateix un 
procès de bifragmentació pel fet que per aquest àmbit 
travessen diverses infraestructures (C16, ferrocarril i la 
carretera Bv1462) a banda de la presència de diverses 
urbanitzacions. 

Aquesta zona central és un espai molt rellevant en clau 
de connectivitat ja que el que hi acabarà succeïnt afec-
tarà de manera dràstica a la connectivitat interna del Parc 
i, indirectament, a la connectivitat externa o territorial. A 
priori aquesta connectivitat es veu força compromesa i 
és una connectivitat de caràcter funcional, però la modi-
ficació pretén fer petits ajustos que maximitzin la perme-
abilitat i no incrementin la fragmentació. Tenen un paper 
destacat les peces forestals que, juntament amb el verd 
urbà, poden actuar de passeres d’hàbitat. 

A grans trets cal destacar que els usos del sòl majoritaris 
són els sòls forestals del parc, les urbanitzacions i el pas 
de les infraestructures de comunicació. També s’hi tro-
ben altres equipaments vinculats al parc, com l’Estació 
biològica de Can Balasch, o altres equipaments empla-
çats no vinculats directament amb el Parc. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 
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Des del punt de vista ambiental cal destacar el fet de que es tracta d’una zona amb presència d’ur-
banitzacions i nuclis habitats a l’interior del Parc en la que s’hi registren multitud d’incidències amb 
senglars degut a la sobrepoblació d’aquesta espècie i al fet que les zones habitades es troben en-
clavades al bell mig del Parc i poden facilitar l’aliment a l’espècie. Alhora, s’hi localitza una zona 
d’interès faunístic (i dues més de properes) per l’astor. D’altra banda, cal destacar la presència d’hà-
bitats d’interès comunitari de caràcter no prioritari associats a pinedes mediterrànies i alzinars i 
carrascars en les zones no urbanitzades. 

Tot i que no es troba dintre de l’àmbit, per la seva proximitat i rellevància, cal destacar la presència 
de la Reserva Natural Parcial de Can Balasc a l’est dels àmbits. 
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PROPOSTA 

 

Són diverses les propostes de la MPGM que tenen per objectiu maximitzar la permeabilitat d’aquesta 
zona central. A grans trets les propostes graviten sobre el reconeixement com a sistema hidrogràfic 
de la riera de Vallvidrera i la incorporació al sistema d’espai lliures els sòls del seu entorn.  

Alhora, també es proposa la incorporació al sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) d’una 
sèrie de sòls amb altres qualificacions amb l’objectiu de minimitzar la fragmentació del territori, i 
l’ajust a la realitat per tal de bloquejar les possibles transformacions que puguin comprometre la 
connectivitat. Concretament es preveu la desclassificació d’alguns sòls estratègics qualificats d’es-
pais lliures i classificats com a sòl urbà a l’àmbit de les Planes, l’ajust d’alguns sòls qualificats com 
a equipament situats entre les Planes i Vallvidrera, així com la reducció dels sòls de protecció de 
sistemes. 
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IMPACTES AMBIENTALS 

Les propostes de la MPGM pretenen apostar per una major permeabilitat de l’àmbit de la Riera de 
Vallvidrera donada la seva rellevància com a corredor ecològic intern i extern del Parc i tenint en 
compte la situació de fragmentació que pateix l’eix central d’aquest. Amb això, vetllant per la millora, 
o pel no empitjorament d’aquesta zona interna que fragmenta el Parc en dos, s’ajusten els sòls a la 
realitat del territori i es reconeix el sistema hídric de la Riera de Vallvidrera donant-li el protagonisme 
i funcionalitat que requereix. Les propostes són molt rellevants en clau de connectivitat tenint en 
compte el procés de bifragmentació al que es veu sotmès el Parc en aquesta zona interna i la relle-
vància de vetllar per no agreujar les condicions actuals i mantenir la integritat del Parc. 

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

 El tractament de la franja al voltant de la riera haurà de tenir en compte la qualificació de 
SH, considerant la vegetació pròpia dels ambients de ribera i, concretament, del parc. 

 Manteniment de les zones incloses al sistema de parc forestal (29co) segons els hàbitats 
presents al Parc i, concretament, a l’àmbit en qüestió. 

ENCAIX DE LA PROPOSTA 

MOLT ALT ALT MODERAT BAIX MOLT BAIX 
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Altres modificacions 

Tot i que la component ambiental és menor, s’analitzen breument a continuació altres propostes 

de la MPGM en relació a: 

- Sòls qualificats com a protecció de sistemes de l’entorn d’algunes infraestructures de comu-

nicació (C-58, C-33 i AP-7). 

- Benzineres existents. 

- Urbanitzacions de Montflorit i Can Cerdà. 

- Vessant barceloní. 

En el primer cas es tracta de qualificar com a protecció de sistemes els espais d’influència de les 

carreteres de primer ordre abans esmentades (una franja de 50 metres homogènia al llarg del 

seu recorregut) ja que actualment no tenen una amplada contínua. 

En la resta de casos, a grans trets, es persegueix dotar de coherència al planejament en relació 

amb la realitat existent. 

Així, en el cas de les benzineres (ús no admès en la qualificació del sistema de parc forestal de 

Collserola, clau 29co), s’opta per reconèixer 3 benzineres existents (una inclosa en la delimitació 

del Parc Natural i les altres dues fora de l’àmbit, a l’entorn de la C-58, les quals estan qualificades 

actualment com a sistema de parc forestal, sistema d’equipaments i zona de desenvolupament 

industrial respectivament) qualificant-les com a protecció de sistemes i classificant-les com a sòl 

no urbanitzable. 

Pel que fa a les urbanitzacions de Montflorit i Can Cerdà, les propostes van dirigides a ajustar 

els sòls urbans que actualment no són coherents ni amb la realitat existent ni amb l’estructura de 

la propietat ni la delimitació del Parc. 

Per últim, al vessant barceloní es reconeixen alguns equipaments i serveis tècnics (fora de l’àmbit 

del Parc Natural) i també alguns vials existents, i es dona coherència al planejament en relació 

amb el projecte de les feixes agrícoles que l’Ajuntament està treballant al barri de Trinitat Nova. 

Com a conseqüència, tot i que aquestes modificacions tenen un objectiu principal de caràcter 

urbanístic i amb la finalitat de dotar de coherència les existències presents a la Serra de Collse-

rola, aquests ajustos permetran afavorir la connectivitat i la permeabilitat ecològica minimitzant 

la implantació de noves edificacions i garantir un tractament dels sòls congruent amb el caràcter 

d’espai natural de la Serra de Collserola. 

 

7.3. Matriu de caracterització dels efectes significatius 

Com s’ha comentat anteriorment, i com s’ha pogut comprovar als anteriors apartats, els efectes 

ambientalment significatius que es poden generar com a conseqüència del desenvolupament de 

la proposta de la MPGM són, a nivell global de tot el Parc, majoritàriament tots positius. 

Tanmateix, a nivell local i respecte els nous usos admesos per la MPGM en les edificacions 

incloses al catàleg de masies i cases rurals, s’ha vist que, a banda dels efectes positius que 

també es generarien, en relació al patrimoni i la dinamització del territori i gestió de les finques, 

es podrien donar algunes afectacions negatives puntuals en alguns espai concrets on s’implan-

tarien. 

Especialment en el cas de l’escenari de màxims plantejat, considerant l’aplicació d’usos més 

intensos a determinades construccions del catàleg, es poden donar efectes negatius significati-

vament més importants que els generats per l’escenari de mínims, que considera la implantació 
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d’usos més acotats i menys intensos. Aquestes diferències es donaran per la major superfície 

d’ocupació de l’ús, però sobretot pel nombre d’usuaris que atraurà i per la mobilitat generada que 

suposarà. 

Als apartats anteriors s’han fet avaluacions qualitatives dels potencials impactes ambientals en 

relació als vectors de la diagnosi i, a continuació i tal i com estableix l’annex IV de la Llei d’ava-

luació ambiental, se’n fa una quantificació, sempre que les dades ho permetin, i una caracterit-

zació tal i com estableix la normativa en funció del sentit, la relació, el termini i la duració dels 

seus efectes.  

A continuació s’inclou una definició dels qualificatius aplicats per a la caracterització dels efectes 

considerats: 

Sentit 

- Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la 

població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics i de 

les externalitats de l’actuació contemplada. 

- Efecte neutre: aquell que no suposa cap variació ni millora respecte l’estat actual. 

- Efecte negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, 

paisatgístic , de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la contami-

nació, de l’erosió o colmatació i demés riscos ambientals en discordança amb l’estructura 

ecològico-geogràfica, del caràcter i la personalitat d’una localitat determinada. 

Relació 

- Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental. 

- Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la in-

terdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

- Efecte acumulatiu: aquell que, al perllongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, incre-

menta progressivament la seva gravetat, al mancar mecanismes d’eliminació amb efectivitat 

temporal similar a la de l’increment de l’agent causant del dany. 

- Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de 

varis agents suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de les incidències 

individuals contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou aquell efecte amb un mode d’ac-

ció que indueix en el temps l’aparició d’altres nous. 

Termini 

- Efecte a curt, mitjà o llarg termini: aquell efecte, la incidència del qual es pot manifestar, 

respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en un 

període superior. 

Duració 

- Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció 

predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambien-

tals presents al lloc. 

- Efecte temporal: aquell que suposa una alteració no permanent en el temps, amb un termini 

temporal de manifestació que es pot estimar o determinar. 

En aquest sentit, doncs, a la taula adjunta es mostra un resum dels possibles efectes ambientals 

que es poden generar com a conseqüència del desenvolupament de les propostes del Pla, tenint 
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en compte tant els diferents elements/vectors del medi físic, natural i humà descrits en la di-

agnosi, incloent els riscos (naturals, tecnològics i en el transport) identificats. 

Tal com es pot comprovar en la següent taula, els impactes més rellevants, de caràcter negatiu, 

i sobre els quals caldrà preveure un major nombre de mesures estan els relacionats amb: 

- Pressió humana sobre l’espai. 

- Necessitat de subministrament energètic i abastament d’aigua i sanejament dels usos pre-

vistos. 

- Problemàtiques de contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, impacte acústic, impacte llu-

minós). 

Cal apuntar que, per la quantificació dels impactes, és difícil obtenir en alguns dels casos un valor 

de referència dels que s’estan donant en l’actualitat per cada vector ambiental. Així, s’ha procurat 

aportar tots aquells valors que es puguin obtenir amb la informació disponible. 
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Vectors am-

bientals 

Impactes ambi-

entals 

Impor-

tància 

relativa 

Caracterització * 
Quantificació de l’im-

pacte 

Valor de refe-

rència 

M
e

d
i 
fí
s
ic

 

R
e
ll

e
u

 i
 h

id
ro

lo
g

ia
 

Afectació de 

cursos fluvials 
Mitja 

S Neutre 
Longitud de cursos fluvi-

als de la xarxa hídrica 

afectats per usos/activi-

tats a finques existents 

(Km) 

149,23 
R 

Indirecte, acumula-

tiu 

T Curt termini 

D Temporal 

Alteració local  

del relleu 
Mitja 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Curt termini 

D Temporal 

G
e
o

lo
g

ia
 i
 e

d
a

fo
-

lo
g

ia
 Ocupació/canvi 

d’usos del sòl 

local 

Mitja 

S Positiu Ocupació del sòl per 

construccions  

(núm.) 

 

 

226 

 R Directe 

T Curt termini Ocupació del sòl per 

construccions (ha) 

 

21,15 
D Permanent 

M
e

d
i 
b
iò

ti
c
 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
t 

Afectació a es-

pècies de 

fauna i flora 

Alta 

S Positiu 

-  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Temporal 

H
à
b

it
a
ts

 

Afectació indi-

recta d’hàbi-

tats 

Alta 

S Positiu 

-  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Permanent 

C
o

n
n

e
c
ti

v
it

a
t 

e
c
o

lò
g

ic
a
 

Limitació de la 

funció connec-

tora 

Alta 

S Positiu 
Construccions a àrees 

d’interès connector 

 (núm.) 

 

 

73 

 

R Directe 

T Mig termini 
Construccions a àrees 

d’interès connector 

 (Ha) 

6,79 
S Permanent 

M
e

d
i 
h
u
m

à
 P

a
is

a
tg

e
 Canvis en la 

configuració ac-

tual del pai-

satge 

Alta 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Llarg termini 

D Permanent 

U
s
 p

ú
b

li
c
 

Major freqüen-

tació a vores 

per implantació 

de nous usos 

Alta 

S Negatiu 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Permanent 
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R
is

c
o

s
 

Ocupació d’es-

pais inundables 
Mitja 

S Positiu 
Superfície d’espais inun-

dables (període de retorn 

de 100 anys) ocupada per 

usos/activitats a finques 

existents (ha) 

0,31 
R Directe 

T Mig termini 

D Permanent 

Augment del 

risc d’incendi 
Alta 

S Neutre 

Risc bàsic d’incendi 

Baix=1191,8ha 

Moderat=1ha 

Alt= 5004,8ha 

Molt alt=1973,1 

ha 

R Indirecte 

T Mig termini 

D Temporal 

Increment del 

risc geològic 
Alta 

S Neutre 

  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Permanent 

M
e

d
i 
h
u
m

à
 

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

 a
tm

o
s

fè
ri

c
a
, 

a
c
ú

s
ti

c
a
 i
 l

u
m

ín
ic

a
 

Increment de la 

contaminació 

atmosfèrica 

Alta 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

Increment dels 

nivells acústics 
Alta 

S Neutre 

  
R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

Increment de la 

contaminació lu-

mínica 

Mitja 

S Neutre 

-  
R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

P
a
tr

im
o

n
i 

c
u

l-

tu
ra

l Afectació a ele-

ments del patri-

moni cultural 

Alta 

S Positiu 

-  
R Directe 

T Llarg termini 

D Permanent 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

re
s
 

i 
s
e
rv

e
is

 

Noves instal·laci-

ons menors 
Baixa 

S Neutre 

-  

R Directe 

T Mig termini 

D Permanent 

M
o

b
il
it

a
t Generació de 

nous fluxos de 

mobilitat disper-

sos 

Mitja 

S Negatiu 

Desplaçaments diaris en 

vehicle privat (nº) 
17.502 

R Indirecte 

T Llarg termini 

D Temporal 
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P
la

n
e
ja

m
e
n

t 
u

r-

b
a

n
ís

ti
c
 i

 d
e

ri
v
a
t 

Canvi en les 

qualificacions del 

terreny 

Alta 

S Neutre 

-  

R Directe 

T Curt termini 

D Permanent 

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e

 

p
re

s
s
ió

 d
e

 l
e
s
 

v
o

re
s
 Augment de la 

pressió humana 

a les vores del 

Parc 

Alta 

S Negatiu 

-  
R Indirecte 

T Mig termini 

D Permanent 

M
e

d
i 
h
u
m

à
 

M
it

ig
a

c
ió

 i
 a

d
a

p
ta

c
ió

 a
l 
c
a
n

v
i 
c
li
-

m
à
ti

c
 

Increments 

d’emissions lo-

cals de gasos 

d’hivernacle 

Mitja 

S Positiu 

Petjada de carboni (T 

CO2) 
9.397 

R Directe 

T Mig termini 

D Temporal 

Mobilitat al Parc Mitja 

S Positiu 

Repartiment modal d’ac-

cés al Parc 

35,14% a peu 

11,96% en bici-

cleta 

9,96% transport 

públic 

42,66% vehicle 

privat14 

R Indirecte 

T Mig termini 

D Permanent 

Taula 5: Matriu de definició i caracterització dels efectes significatius 

* S = Sentit, R = Relació, T = Termini, D = Duració. 

Font: AMB (2018) 

 

7.4. Càlcul de la petjada de carboni 

L’annex IV de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental especifica el contingut de l’estudi ambiental 

estratègic i preveu que es tinguin en compte, per una banda, les característiques mediambientals 

de les zones que poden veure’s afectades d’una manera significativa pel canvi climàtic en el 

termini de vigència del pla o programa i, per altra banda, la incidència del pla o programa sobre 

el canvi climàtic, en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni.  

Amb la finalitat d’avaluar les emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic general, 

l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat va publicar una eina per a calcular aquestes 

emissions, juntament amb un manual d’ús, d’acord amb el qual les emissions generades en el 

desenvolupament d’un planejament urbanístic provenen principalment de cinc sectors: emissions 

de la mobilitat generada, emissions energètiques (dels usos residencials, industrials, d’equipa-

ments i del sector terciari), emissions del cicle de l’aigua, emissions de la gestió dels residus i 

emissions dels canvis d’ús del sòl. 

L’eina de càlcul esmentada proporciona una metodologia homogènia per poder obtenir resultats 

comparables de les emissions originades per les actuacions de transformació urbanística plani-

ficades. Aquesta eina pot ser aplicada per a l’avaluació de modificacions de planejament urba-

nístic general, com és el cas de la present MPGM. 

                                                      

14 Aquests valors de referència s’han obtingut a partir de l’estudi de mobilitat (Annex 5. Estudi de mobilitat). 
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En aquest sentit, per al càlcul comparatiu de les emissions de CO2 del planejament vigent res-

pecte el planejament proposat per la MPGM s’han tingut en compte els aspectes següents: 

- S’han tingut en compte els sòls classificats com a urbanitzable no delimitat i qualificats 

com a zona de desenvolupament industrial (clau 22b) així com el sostre previst, calculant 

les emissions de CO2 que generaria la proposta del planejament vigent i la del planeja-

ment proposat per la MPGM. 

- S’han tingut en compte els sòls classificats com a urbanitzable delimitat i no delimitat i 

qualificats com a zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (clau 20b) i zona de desen-

volupament urbà, intensitat 3 (clau 21) així com el sostre i el nombre d’habitatges previst, 

calculant les emissions de CO2 que generaria la proposta del planejament vigent i la del 

planejament proposat per la MPGM.  

- S’han tingut en compte els sòls qualificats com a sistema d’equipaments i cementiris 

comarcals (claus 7 i 25) així com el sostre potencial dels mateixos, calculant les emissi-

ons de CO2 que generaria la proposta del planejament vigent i la del planejament propo-

sat per la MPGM. 

- No s’han tingut en compte les reserves viàries que la MPGM proposa suprimir, atès que 

l’eina de càlcul no disposa d’un apartat específic per a realitzar aquest càlcul. Així doncs, 

cal tenir present que la disminució de la petjada de carboni derivada de la MPGM serà 

superior als valors que resultin del càlcul, ja que la supressió de les reserves esmentades 

minimitzarà les obres a realitzar i disminuirà substancialment les emissions generades 

per la mobilitat. 

- No s’han tingut en compte els usos admesos a les edificacions incloses al catàleg de 

masies i cases rurals, atès que aquestes edificacions ja són existents i moltes d’elles 

formen part del llistat d’edificacions patrimonials del PEPCo, instrument de planejament 

derivat que desenvolupa el que estableix el PGM en l’àmbit de la Serra de Collserola. 

Cal tenir present que la MPGM minimitza l’ampliació d’aquestes edificacions i té com a 

finalitat, entre d’altres, enderrocar o millorar la integració de les edificacions auxiliars, i 

incorporar sistemes d’energies renovables. Així doncs, les emissions derivades de la 

implantació dels nous usos comportaran canvis poc substancials. 

A la taula següent es fa una relació de les qualificacions urbanístiques i el sostre potencial dels 

2 escenaris a comparar: el del planejament vigent i el del planejament proposat per la MPGM. 

 

Qualificació Clau 

Escenari actual- Planeja-
ment vigent PGM 

Escenari futur –Proposta de 
planejament MPGM 

Sòl m2 Sostre m2 Sòl m2 Sostre m2 

Zona de desenvolupament in-
dustrial 

22b 26.800 17.688 105.700 35.000 

Zona de desenvolupament 
urbà, intensitat 2 

20b 13.500 8.100 0 0 

Zona de desenvolupament 
urbà, intensitat 3 

21 335.500 83.875 7.200 1.800 

Equipaments i cementiris 7 + 25 5.289.200 528.920 1.580.100 158.010 

Taula 6: Relació de les superfícies i del sostre potencial a analitzar segons els escenaris plantejats 
Font: AMB (2018) 

Per als càlculs de les emissions energètiques, del cicle de l’aigua i la gestió de residus s’ha 

considerat que la zona climàtica és la 2 (ZC2) per a tot l’àmbit de la MPGM (s’ha de tenir en 
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compte que dels 9 municipis que inclosos en l’àmbit, 8 d’ells es corresponen amb la zona climà-

tica 2 i Barcelona es correspon amb la zona climàtica 1). 

En base aquestes consideracions s’ha estimat la petjada de carboni en l’àmbit de la MPGM per 

als 2 escenaris (planejament vigent i planejament proposat) obtenint els resultats que s’exposen 

al quadre següent. 

EMISSIONS 

Escenari actual- Planeja-
ment vigent PGM 

Escenari futur –Pro-
posta de planejament 

MPGM 

Valors 
absoluts 

% 
Valors 

absoluts 
% 

Emissions mobilitat generada 472 5,00 471 10,10 

Emissions consums energètics 8.441 89,80 3.585 77,30 

Emissions cicle de l'aigua 73 0,78 33 0,71 

Emissions residus 411 4,37 550 11,86 

TOTAL (t CO2/any) 9.397 1 4.639 1 

Taula 7: Petjada de carboni del Parc Natural de la Serra de Collserola en funció dels escenaris avaluats 
Font: AMB (2019) 

Davant d’aquests resultats es pot veure clarament que les propostes derivades del planejament 

vigent comporten unes emissions de CO2 molt superiors a les corresponents al desenvolupa-

ment del planejament proposat per la MPGM (es redueixen les emissions en més d’un 50%). 

Aquest resultat es deu al gran nombre d’emissions associades al consum energètic i la mobilitat 

generada de les zones residencials i de les reserves d’equipaments que la MPGM proposa su-

primir. 

Cal recordar de nou que les reserves viàries que la MPGM proposa suprimir (135 hectàrees) no 

s’ha tingut en compte per el càlcul de la petjada de carboni, la qual cosa suposaria una reducció 

encara més important de les emissions de CO2.  
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8. Programa de vigilància ambiental 

La legislació per a l’avaluació de plans i programes sol·licita establir mesures de supervisió i 

control per a les diferents fases que comporta l’execució d’una actuació, i aquestes mesures 

s’han de recollir en un programa de vigilància ambiental (PVA). 

Aquest programa de vigilància ha de ser una bona eina per a reduir i minimitzar els impactes 

ambientals potencials que es puguin produir durant l’execució de les actuacions, tenint en 

compte, a més de la preservació dels valors naturals de la Serra de Collserola, la seguretat i la 

salut de les persones, basant-se en la previsió dels impactes ambientals però també socials. En 

el cas de la MPGM, cal tenir present que es tracta d’un planejament que proposa una qualificació 

única i que trasllada la concreció detallada al PEPNat.  

El PVA, per tant, ha de permetre avaluar el desenvolupament de les diverses actuacions que 

tenen cabuda dins la nova regulació establerta per la MPGM, tenint en compte que el PEPNat 

desenvolupa aquesta regulació detalladament en l’àmbit del Parc Natural.  

Amb això, en tant que es tracta de figures de planejament complementàries i que es tramiten en 

paral·lel, es planteja un Programa de Vigilància Ambiental complementari per la MPGM i el PEP-

Nat, amb la idea de simplificar i garantir el seguiment de les actuacions que es duguin a terme. 

Així mateix, els informes de seguiment de la MPGM s’integraran amb els que es derivin del PEP-

Nat per tal de facilitar una lectura conjunta d’ambdues figures. 

En aquest cas, es proposa un sistema de seguiment ambiental basat en l’emissió d’informes els 

quals, a més de verificar-se si les actuacions previstes per cada període establert s’han dut a 

terme o no, s’avaluaran els resultats obtinguts de la seva execució, en funció dels indicadors 

ambientals establerts a l’EAE del PEPNat. En aquest sentit, l’òrgan gestor del Parc serà el res-

ponsable del seguiment del PVA i dels informes que s’elaborin en el seu marc. Així, amb una 

periodicitat quinquennal s’haurà de fer arribar a l’òrgan ambiental (i posar a disposició del públic 

pels canals adequats) un informe en el que es recullin els resultats dels diferents seguiments 

establerts en els plans de vigilància de la present MPGM i del PEPNat. L’informe contindrà un 

resum dels resultats que es derivin del seguiment global, dels àmbits de control –en el cas concret 

de la MPGM seran els àmbits de vora- i dels projectes específics desenvolupats dins del PNSC 

en aplicació de les dues figures de planejament. 

D’aquesta manera, i tal i com s’especifica a continuació, caldrà realitzar visites d’inspecció, re-

dactar els corresponents informes i llibres d’assistències, suggeriments i incidències ambientals 

per informar del seguiment dels diferents projectes i actuacions que es puguin desenvolupar. 

Per últim, la vigilància ambiental ha de donar garantia de que el desenvolupament i execució/im-

plantació de les propostes no suposarà impactes imprevistos. En aquest sentit, en cas d’aparèi-

xer impactes ambientals no previstos caldrà definir i aplicar les mesures correctores necessàries. 

El seguiment ambiental proposat en el cas concret de la MPGM es donarà per les diferents fases 

de l’aplicació de les actuacions establertes, bé per aquesta o pel PEPNat: 

 Fase de planejament (apartat 8.1) 

 Fase d’implementació: 

o Seguiment de l’evolució dels valors del Parc (apartat 8.2.1.) 

o Seguiment d’àmbits concrets (apartat 8.2.2.) 

o Seguiment de l’execució de les actuacions (apartat 8.2.3.) 
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8.1. Fase de planejament 

El procés d’avaluació ambiental estratègica de la MPGM esdevé en si mateix una mesura de 

supervisió i control en tant que des del moment inicial es tenen en compte els aspectes ambien-

tals a l’hora de definir la proposta. La metodologia feta servir implica la supervisió progressiva 

(en les diferents fases del planejament) i triplicada (per part dels redactors de la MPGM amb perfil 

ambiental, dels redactors de la documentació ambiental i per part de l’òrgan ambiental) del grau 

d’incorporació dels criteris ambientals.  

Atès que es tracta d’un planejament urbanístic d’un territori que és un Parc Natural com és el de 

la Serra de Collserola, i com bé s’estableix a la normativa, no es duran a terme projectes d’edifi-

cació dins de la seva superfície. Tamateix si que serà necessari desenvolupar les actuacion plan-

tejades als àmbits d’interès per la connectivitat situats a les vores del Parc. Així com projectes 

de rehabilitació/reforma de construccions existents per tal d’adaptar-les als nous usos a implan-

tar, així com del condicionament del seu entorn. Totes les intervencions hauran d’incorporar les 

consideracions ambientals pertinents tan de la MPGM i com del Pla especial. 

 

8.2. Fase d’implementació o funcionament 

S’entén per fase d’implementació o funcionament quan, un cop aprovat definitivament, comenci 

l’aplicació de la Modificació. Amb això, el Pla de vigilància ambiental en fase d’implementació es 

planteja a tres nivells: 

 Seguiment de l’evolució dels valors del Parc: es preveu un seguiment a mig – llarg 

termini de l’evolució dels valors del Parc i de l’encaix de les propostes de manera global. 

 Seguiment d’àmbits concrets: es preveu un seguiment de possibles impactes en rela-

ció a les propostes desenvolupades en els àmbits concrets que planteja la MPGM i que 

evalua específicament el present EAE (àmbits de vora). 

 Seguiment de l’execució de les actuacions: es preveu un seguiment a curt termini 

relacionat amb l’execució de les actuacions concretes previstes per la MPGM que es 

portin a terme. 

Així, cal fer una lectura a nivell d’actuacions i àmbits específics però sense perdre de vista la visió 

global del Parc i la possible existència d’impactes sinèrgics i/o acumulatius.  

 

8.2.1. Seguiment de l’evolució dels valors del Parc 

Aquest seguiment es portarà a terme pels mecanismes establerts al PENat i a través dels indi-

cadors ambientals que aquest proposa, tal com consta a l’apartat d’indicadors i al PVA del seu 

corresponent document ambiental, atès que és el Pla especial de l’espai protegit l’encarregat de 

fer el seguiment de l’estat del Parc i dels seus múltiples valors naturals. Així, queda aquesta 

funció de la MPGM delegada en el PEPNat. 

Així, segons el que s’estableix al PEPNat, aquest seguiment es portarà a terme amb la bateria 

d’indicadors proposats a l’apartat 9 de l’EAE del PEPNat i pretén, amb la màxima freqüència 

possible i, sempre que es pugui, anualment, disposar d’informació que permeti veure l’evolució 

dels valors del Parc en relació al desenvolupament de les propostes del Pla.  

Aquest seguiment, plantejat a dues escales (a nivell global del Parc i a nivell de les finques en 

les que s’implementen nous usos), ha de permetre replantejar les estratègies, a mig/llarg termini, 

per tal de reconduir tendències no desitjades o que no estiguin alineades amb l’estratègia ecolò-

gica del Pla. A més, el seguiment dels indicadors a escala de finca ha de poder permetre també 
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veure si s’està complint degudament el Pla de gestió aprovat o si, tot i que s’estigui complint, no 

és adient pel compliment dels objectius del PEPNat. 

Cal recordar que l’ús dels indicadors com a mecanisme de seguiment durant la fase de funcio-

nament anirà incorporat, en la mesura del possible, a l’Eina multicriteri del Pla. L’Eina multicriteri, 

com a instrument de gestió del PNSC, permet que aquesta avaluació sigui sistemàtica i continu-

ada i que l’actualització dels valors de cada indicador es reculli de manera àgil als informes eme-

sos del Programa de Vigilància Ambiental, segons la freqüència que tingui sentit en relació a 

cada un d’ells, tal com s’ha establert al corresponent apartat. 

Alhora, els indicadors permeten anar fent seguiment d’altres processos que poden tenir lloc al 

Parc, i afectar-ne els seus valors, i que no estan relacionats directament amb les propostes del 

PEPNat i/o de la MPGM, com per exemple l’evolució dels escenaris del Canvi Climàtic. 

En aquest cas concret del Canvi Climàtic, el Pla Especial proposa un sistema de monitoratge 

mitjançant indicadors que hi tenen relació del programa COPERNICUS, dirigit conjuntament per 

l’Agència Espacial Europea (ESA) i per l’Agència Europea del Medi Ambient de la Unió Europea, 

doncs aquest programa ha de pretendre registrar una informació completa i actualitzada amb 

alta freqüència a partir d’informació terrestre d’alta qualitat obtinguda a partir de satèl·lit. Addici-

onalment, si en un futur és possible, es proposa també la integració de bioindicadors que tinguin 

relació amb el Canvi Climàtic a partir dels estudis que es desenvolupen des dels serveis tècnics 

del Parc i que permeten observar amb facilitat canvis ambientals derivats del canvi climàtic. L’ob-

jectiu és fer un seguiment dels canvis ambientals importants publicant els resultats d’aquest a un 

informe d’efectes del Canvi Climàtic al Parc Natural, anual els primers 3 anys i posteriorment 

quinquennalment. En l’informe s’establiran, a més, les mesures per tal d’adaptar-se als canvis 

identificats. Paral·lelament, s’hauran d’identificar els hàbitats i espècies més vulnerables a 

aquests canvis i establir actuacions per augmentar la seva resiliència. 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els ajuntaments i/o altres possibles orga-

nismes implicats hauran d'emetre aquest informe global sobre l'efectivitat de les mesures ambi-

entals previstes i de les incidències detectades, essent el principal responsable de l’emissió efec-

tiva d’aquests informes l’òrgan gestor del Parc. 

 

8.2.2. Seguiment àmbits concrets 

A banda del seguiment dels valors globals del Parc es preveu un sistema de seguiment per a 

àmbits concrets identificats en el present EAE, com a espais de més rellevància ambiental o 

major sensibilitat, basat en l’emissió d’informes de seguiment. 

1. Es farà un seguiment de: 

- L’efectivitat de les mesures previstes en les propostes de vora: al cap d'un any de la 

finalització de les diferents actuacions,  

- La consolidació de les diferents actuacions i usos.  Al cap de 5 anys. A més, i de forma 

especial, aquest informe es centrarà també en la quantificació del grau d’assoliment dels 

objectius plantejats a partir dels indicadors establerts al PEPNat. 

- Després de la finalització de les actuacions. Informe quinquennal des de la finalització 

de les intervencions. 

2. Els informes hauran de incloure el seguiment dels elements o vectors ambientals del Parc 

descrits anteriorment a l’apartat 3 de diagnosi ambiental. 

 



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

En el cas del seguiment dels àmbits de vora, aquest haurà d’estar especialment centrat en l’evo-

lució dels nous terrenys qualificats per la MPGM com a espais lliures i del potencial per la res-

tauració/millora de la seva funció connectora entre el Parc i l’exterior, essent el PEPNat l’instru-

ment des del qual es farà un seguiment més concret a nivell de projectes estratègics de millora 

de la connectivitat que pugui desenvolupar o del tractament d’aquests espais. 

 

A la següent taula es presenten unes accions de control a partir dels elements o vectors ambi-

entals del Parc. Per cada àmbit de control es presenten  unes accions/ mesures concretes, el 

detall de l’abast que tindran les accions descrites i la periodicitat amb la que s’han d’aplicar les 

informes de control. Permetent, així, garantir el seu correcte seguiment. 
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Àmbit de con-

trol 
Accions de control Abast Peridiocitat 

Control dels im-

pactes sobre el re-

lleu i la hidrologia 

- Garantir la inclusió de les directrius de la guia 

tècnica de l’ACA en tots aquells projectes i actu-

acions previstes i futures. 

- Control de l’aplicació de les mesures establertes 

pel relleu i pel sistema hídric.  

- Control del drenatge natural de les aigües su-

perficials i subterrànies.  

- Assegurar la no afectació del relleu, en les zo-

nes pròximes a les actuacions previstes i futu-

res. 

Cursos fluvials i 

zones pròximes 

als aqüífers. 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment quin-

quennalment 

Control dels im-

pactes sobre la ge-

ologia i l’edafologia 

- Control de la pressió associada en els espais 

d’interès geològic.  

- Assegurar la no alteració de les zones d’interès 

geològic. 

- Garantir l’aplicació de mesures per tal de reduir 

el risc d’erosió i la contaminació dels sòls. 

- Elaboració d’un Pla amb la finalitat de recuperar 

l’ús original d’aquells abocadors clausurats. 

Tota la superfí-

cie del Parc, so-

bretot les zones 

d’interès geolò-

gic. 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment quin-

quennalment 

Control dels im-

pactes sobre biodi-

versitat 

- Control de l’aplicació de les mesures per la 

fauna i la flora descrites durant les obres i 

posteriorment per tal de protegir la biodiversitat. 

- Assegurar la no afectació de zones sensibles o 

d’interès en les actuacions previstes i futures. 

- Garantir la utilització, exclusiva, d’espècies au-

tòctones en les actuacions de revegetació.  

- Gestionar les restes vegetals, procedents dels 

treballs de desbrossa, correctament. 

- Establir i, millorar, els passos de fauna. 

Tota la superfí-

cie del Parc, en 

especial aque-

lles zones sen-

sibles o d’in-

terès. 

Informes anuals  

Control dels im-

pactes sobre la 

connectivitat ecolò-

gica 

- Control de les actuacions per la millora de la 

connectivitat, a través del compliment de les 

mesures descrites. 

- Garantir la no afectació dels espais d’interès 

connector. 

Tota la superfí-

cie del Parc, en 

especial aque-

lles zones sen-

sibles o d’in-

terès. 

Informes anuals  

Control dels im-

pactes sobre el 

paisatge 

- Garantir que les actuacions que es durant a 

terme contemplaran la integració del paisatge. 

- Assegurar la conservació dels trets distintius i 

dels valors del paisatge.  

- Control de la restauració posterior de les zones 

amb actuacions.  

Tota la superfí-

cie del Parc 

afectada 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment quin-

quennalment 

Control dels im-

pactes sobre els 

riscos naturals 

- Assegurar el compliment de les mesures descri-

tes durant les actuacions per reduir els riscos. 

Tota la superfí-

cie del Parc, en 

especial aque-

lles zones sen-

sibles. 

Informes anuals 
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Control dels im-

pactes sobre la 

contaminació at-

mosfèrica, acústica 

i lumínica 

- Control de l’aplicació de les mesures per la re-

ducció de la contaminació lumínica.  

- Seguiment de les mesures aplicades pel control 

de la contaminació acústica, mitjançant un se-

guiment del control del soroll generat en aquells 

espais prèviament detectats, com els trams via-

ris o activitats puntuals. 

- Control de l’aplicació de mesures per minimitzar 

l’emissió de pols. 

Tota la superfí-

cie del Parc.  
Informes anuals 

Control de l’im-

pacte sobre el pa-

trimoni cultural 

- Verificar el manteniment dels seus valors singu-

lars durant les intervencions per tal de dotar de 

nous usos les construccions patrimonials.  

- Garantir la correcta gestió dels residus associ-

ats durant les obres de restauració. 

- Assegurar la incorporació d’un programa d’actu-

ació que consideri les actuacions a realitzar en 

cas de l’aflorament d’un jaciment arqueològic o 

paleontològic.  

Tot l’àmbit d’in-

tervenció 
Informes quinquennals 

Control de l’im-

pacte sobre les in-

fraestructures i els 

serveis 

- Identificar aquells espais que han estat afectats 

per les actuacions. 

- Restaurar els espais, prioritzant recuperar el 

seu ús original o com a espai obert. 

Tot l’àmbit d’in-

tervenció 
Informes quinquennals 

Control sobre el 

consum de recur-

sos i residus 

- Control de l’aplicació de les mesures pel que fa 

la recollida de les aigües.  

- Control de l’aplicació de les mesures descrites 

sobre l’eficiència energètica i les energies reno-

vables.  

- Incentivar el reciclatge així com l’ús de materials 

reciclats durant l’execució de les actuacions 

previstes. 

Tota la superfí-

cie del Parc. 
Informes anuals. 

Control de l’im-

pacte sobre la mo-

bilitat 

- Assegurar la restauració del espais modificats 

durant les actuacions a desenvolupar.  

- Analitzar la mobilitat associada al parc anual-

ment. 

Tota la superfí-

cie del Parc, so-

bretot en la 

xarxa viaria i de 

camins del 

Parc.  

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment quin-

quennalment 

Control dels im-

pactes sobre la mi-

tigació i adaptació 

al canvi climàtic 

- Garantir la implantació de les mesures descrites 

- Redactar i posar en vigència el pla de monito-

reig pel canvi climàtic.  

Tota la superfí-

cie. 

Informes anuals durant 

els primers 3 anys i 

posteriorment quin-

quennalment 

Taula 8: Àmbit i accions de control a partir dels elements o vectors ambientals del Parc 

Font: Elaboració pròpia 

 

8.2.3. Fase d’execució de les actuacions 

Durant la fase d’execució de les actuacions plantejades als diferents àmbits inclosos en el PEP-

Nat, es planteja el desenvolupament d’un PVA per cada un per tal d’assolir els següents objec-

tius:  

 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els paràmetres 

de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 
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 Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i correctores 

previstes en el present estudi i en els futurs projectes d’actuació/execució. 

 Identificar possibles nous impactes no previstos inicialment al present document. 

 Si s’observa que els impactes finals són superiors als previstos, o si les mesures propo-

sades són insuficients per pal•liar els seus efectes, proposar noves mesures correctores 

que minimitzin dits impactes. 

 Proporcionar, sempre que sigui possible, resultats específics pel que fa als valors d’im-

pacte assolits pels indicadors afectats respecte dels previstos, determinant els paràme-

tres de seguiment, la freqüència de controls, duració, període d’aplicació i els llocs o 

àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres. 

En cas de donar-se actuacions simultàniament en el temps, amb les mateixes característiques i 

preferentment de forma propera en l’espai, es podrà desenvolupar un PVA que contempli diver-

ses actuacions alhora, sempre que es garanteixi l’assoliment dels objectius. 

Amb tot, cal tenir en compte que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de l’aplicació de 

les mesures preventives i correctores proposades, doncs aquesta tasca correspon a la direcció 

d’obra de cada projecte, sinó al seguiment i control de l’eficàcia de les mateixes. 

S’establirà, per aquest seguiment, una metodologia de treball sistemàtica, adaptada específica-

ment als diferents condicionaments de les actuacions previstes, de manera que quedi garantit el 

control exhaustiu de la qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervinguin i/o es vegin 

afectats pels diferents projectes durant la fase d’execució. 

Així, el PVA es desenvoluparà en dues fases: 

 Fase 1: constatació de l’estat preoperacional o replanteig de l’actuació a desenvolupar. 

 Fase 2: seguiment i control d’impactes durant la fase d’execució. 

L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i el ritme dels treballs i 

de les modificacions que puguin produir-se en el programa d’actuacions, analitzant la seva re-

percussió sobre el planejament general del Parc i proposant solucions coordinades a possibles 

problemes identificats, de forma coordinada amb la resta de treballs derivats del planejament. 

Sempre que sigui necessari i durant el temps de les intervencions (es proposa mensualment), 

s’informarà a l’administració competent sobre les conclusions d’aquest seguiment. 

A més, es realitzarà un cronograma de mesures correctores que indicarà en cada moment l’estat 

i el grau de compliment i aplicació de les mateixes i, en cas d’ineficàcia de les actuacions pre-

ventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de noves mesures correctores. 

De totes les actuacions derivades del control i vigilància, es reflectiran o extractaran els resultats 

als informes corresponents, tal com es detalla a continuació: 

- Informes sistemàtics: 

Seran de periodicitat mensual, i hauran de recollir tots els incidents succeïts durant 

aquest període sobre el medi, així com les visites, descripció de les mesures correctores 

realment executades, modificacions, resultats del control i qualsevol altre assumpte que, 

amb caràcter sistemàtic, proposi la direcció d’obra. Aquests informes inclouran fitxes de 

seguiment amb les següents característiques: medi afectat, impactes provocats, mesu-

res correctores, efectivitat qualitativa de la correcció, etc. 
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- Informes ocasionals: 

Abans de l’inici de l’actuació s’emetrà un informe que verifiqui el compliment de les me-

sures generals previstes durant el replanteig de l’obra. Abans de l’emissió de l’acta de 

recepció provisional de les obres, s’emetrà un informe sobre les actuacions realment 

executades, especialment les relatives a la protecció de la vegetació i la fauna, dels hà-

bitats d’interès i dels espais importants per la connectivitat, de la xarxa hidrogràfica i de 

les possibles restauracions de les diferents superfícies afectades per les obres. 

- Informes semestrals: 

Durant la fase d’execució de les diverses actuacions al Parc, s’emetran informes semes-

trals relatius a l’evolució de les actuacions i al funcionament i idoneïtat de les mesures 

correctores aplicades a l’obra, referents a les actuacions als àmbits específics del Parc, 

rehabilitació/reforma de construccions, plans de gestió forestal i de l’hàbitat, etc., així 

com d’altres que puguin resultar d’interès. 

- Informes especials: 

S’emetrà un informes especial quan es presentin circumstàncies o fets excepcionals que 

impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc  en fase d’execució de les actu-

acions. 

- Llibre d’assistències, suggeriments i incidències ambientals: 

Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de segui-

ment ambiental a les actuacions i serà part integrant del llibre d'incidències de l'obra. En 

el mateix, s'anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment dels 

treballs en quant a l'aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran 

acompanyades d'un petit esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions pre-

cises de la zona implicada de l'obra. Les incidències ambientals s'hauran de reflectir en 

el llibre d'obra i en els informes tècnics mensuals, els quals s'adreçaran puntualment al 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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9. Valoració global del pla 

9.1. Grau d’assoliment dels objectius ambientals 

La millor manera de valorar la capacitat de la MPGM com a planejament urbanístic d’un espai 

natural com és la Serra de Collserola és a partir de l’anàlisi del grau de compliment dels objectius 

ambientals plantejats en relació a les actuacions previstes. Així, en el present apartat s’analitzen 

els diferents objectius i subobjectius per tal d’avaluar si les propostes de la Modificació permeten 

donar-hi compliment. 

D’aquesta manera, el grau de compliment de cada subobjectiu a partir de la proposta de la MPGM 

s’avalua com:  

- Satisfactori: El compliment de l’objectiu plantejat és total. 

- Majoritari: L’objectiu plantejat s’acompleix però no en tota la seva dimensió. 

- Parcial: L’objectiu es pot complir només en part. 

- No es compleix: L’objectiu plantejat no s’assoleix de cap manera. 
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SUBOBJECTIUS PROPOSTES DE LA MODIFICACIÓ 

GRAU 
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1A. Fomentar els mosaics agrofores-
tals tot combinant zones forestals 
obertes i àrees agrícoles com element 
clau en la recuperació de la fauna i 
flora i que està patint problemàtiques 
per la disminució d’aquests hàbitats. 

En la qualificació única que s’atribuirà al 
Parc, el parc forestal de Collserola (29co) es 
possibilitarà d’implantar tant zones agrícoles 
com forestals a tota la superfície, trencant 
amb la zonificació fixa actual i permetent així 
la possibilitat d’augmentar les zones agríco-
les i la obtenció final d’un mosaic agroforestal 
que, a més, podrà anar canviant la seva con-
figuració en el temps en funció dels canvis 
ambientals i socials. 
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1B. Protegir els espais amb flora d’es-
pecial valor per a la conservació de la 
biodiversitat. 

La nova qualificació del Parc atribuirà el ma-
jor grau de protecció a tota la seva superfí-
cie, permetent definir zones específiques de 
protecció de la flora i la fauna i dissipant l’ac-
cés dels usuaris a aquells espais més sensi-
bles. També permetrà d’executar projectes i 
actuacions de gestió i recuperació dels hàbi-
tats actualment en regressió al Parc, com els 
espais oberts i agrícoles. 
En paral·lel, es tindran en compte la presèn-
cia d’Hàbitats d’Interès Comunitari i d’espais 
d’interès connector com a condicions per al 
desenvolupament dels usos i la intervenció 
sobre l’edificació. 
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1C. Protegir els espais de més interès 
per a la fauna d’especial valor per a la 
conservació de la biodiversitat. 

1D. Evitar els usos i les activitats que 
suposin una elevada freqüentació en 
aquelles zones amb més interès florís-
tic i faunístic. 

1E. Recuperar les condicions i els hà-
bitats d’espècies de fauna autòctona 
en regressió o desaparegudes, com 
l’òliba, el botxí, l’eriçó clar, entre d’al-
tres. 

Es fomentarà a través de la nova qualificació 
la recuperació dels hàbitats d’importància per 
aquestes i d’altres espècies, i la flexibilitat 
que suposa el nou plantejament permetrà la 
seva adaptació a la seva situació en cada 
moment. La millora dels seus hàbitats es farà 
especialment notable en els projectes espe-
cífics desenvolupats pel PEPNat. 
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1F. Mantenir els boscos singulars el 
més protegits possibles i reconèixer la 
figura dels boscos en evolució natural 
per tal de preservar-los de les pertor-
bacions. 

La MPGM no reconeix directament aquestes 
masses forestals específiques, sinó que de-
lega en el PEPNat aquesta funció, que els 
reconeix i inclou a les àrees a preservar de la 
freqüentació humana i dels seus impactes 
associats, promovent-ne una gestió enfocada 
en la seva conservació i establint l’afectació 
de les àrees on s’inclouen com a criteri con-
dicionant per implantar nous usos al Parc. 
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2A. Considerar el dinamisme i l’adap-
tació d’un espai enmig de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, altament 
pressionat i en constant canvi de les 
condicions de contorn. 

La possibilitat d’implantació dels diferents 
usos del sòl a tot el sistema d’espais lliures 
del Parc, classificat amb la clau única 29co, 
garantirà la capacitat d’adaptació d’aquest  
als diferents canvis que es puguin donar al 
seu entorn, assegurant una resposta eficaç 
que en minimitzi els impactes i ordeni els 
usos de la millor manera possible. 
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2B. Afavorir la millora de la qualitat 
ecològica dels espais fluvials (especi-
alment els corresponents a la riera de 
Sant Cugat, la riera de Rubí i la riera 
de Vallvidrera) com a espais claus en 
la conservació de gran nombre de pro-
cessos ecològics. 

La MPGM reconeixerà el sistema hidrogràfic 
que actualment no es tenen en consideració 
en el planejament urbanístic del Parc, asse-
gurant que no s’hi desenvolupin projectes i 
actuacions al seu entorn i evitant així els im-
pactes que s’hi podrien donar.  Alhora, la 
MPGM fa propostes a espais de vora en clau 
de connectivitat i alliberant la pressió existent 
sobre els espais fluvials que hi tenen presèn-
cia. 
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2C. Assegurar la connectivitat i la per-
meabilitat ecològica interna del Parc 
de Collserola. 

Tant en les noves qualificacions, incloent 
més superfície al sistema d’espai lliures en 
clau 29co, com en l’eliminació de qualificaci-
ons d’eixos viaris que no es desenvoluparan 
o que no es corresponen en la realitat, es ga-
rantirà el manteniment i millora de la connec-
tivitat ecològica. A més, la MPGM fa diverses 
propostes de canvi de qualificació a l’àmbit 
de la vora interna del Parc en clau de possi-
blitar la millora de la connectivitat, a les Pla-
nes i a Vallvidrera. Així com reconeix del sis-
tema hidrogràfic com a clau SH que permetrà 
la seva conservació i protecció, així, d’un al-
tre dels elements clau per la connectivitat 
ecològica al Parc, com són els connectors 
fluvials. 
Per últim, es millorarà la connectivitat a tra-
vés de la integració com a criteri condicio-
nant per la implantació de nous usos al Parc 
de manera que no afectin la connectivitat 
ecològica 
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2D. Incorporar i assegurar la protecció 
dels espais funcionals al Parc de Coll-
serola atenent la seva posició clau en 
la funcionalitat connectora de la Serra 
de Collserola. 

La MPGM fa propostes de vora a certs àm-
bits en els quals es canvia la qualificació ur-
banística per tal de permetre aquesta millora 
de la connectivitat tant externa com interna 
del Parc.  
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2E. Establir un marc urbanístic ade-
quat per possibilitar actuacions des-
fragmentadores (Infraestructura 
Verda) de les principals barreres inter-
nes (urbanitzacions i C-16) i perime-
trals dels parc (C-58 i A2) per tal de 
millorar la connexió ecològica existent. 

Tant en les noves qualificacions, incloent 
més superfície al sistema d’espai lliures en 
clau 29co, com en l’eliminació de qualificaci-
ons d’eixos viaris que no es desenvoluparan 
o que no es corresponen en la realitat, es ga-
rantirà el manteniment i millora de la connec-
tivitat ecològica. En aquest sentit, la MPGM 
també fa propostes de vora a certs àmbits en 
els quals es canvia la qualificació urbanística 
per tal de permetre aquesta millora de la con-
nectivitat tant externa com interna del Parc. 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

I 

2F. Establir un marc urbanístic ade-
quat per possibilitar la restauració 
d’aquells àmbits actualment degradats 
i que tenen un alt potencial per millorar 
la connectivitat interna i externa del 
Parc. 

La qualificació com a parc forestal de Collse-
rola (29co) permetrà restaurar aquells àmbits 
més degradats del Parc amb les propostes 
de vora i la regulació normativa que proposa. 
A més, permetrà l’execució de projectes es-
pecífics en clau de millora de la connectivitat. 
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3A. Mantenir i millorar el patrimoni his-
tòric i cultural. 

Es conservaran tots els elements del patri-
moni cultural i es promourà la seva recupera-
ció, manteniment i dinamització a partir d’ac-
tuacions concretes de manteniment i restau-
ració i de la implantació d’activitats que les 
dotin de nous usos. 
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3B. Protegir i integrar els principals va-
lors paisatgístics del Parc Natural.  

En la qualificació única que s’atribuirà al 
Parc, el parc forestal de Collserola (29co) es 
possibilitarà de fer una gestió i ordenació de 
l’espai que asseguri la conservació i millora 
dels valors paisatgístics.  
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3C. Evitar l’homogeneïtzació del pai-
satge del Parc natural derivada de la 
pèrdua de l’activitat agrícola. 

En la qualificació única que s’atribuirà al 
Parc, el parc forestal de Collserola (29co) es 
possibilitarà d’implantar tant zones agrícoles 
com forestals a tota la superfície, trencant 
amb la zonificació fixa actual i permetent així 
un augment de les zones agrícoles i la obten-
ció final d’un mosaic agroforestal que, a més, 
podrà anar canviant la seva configuració en 
el temps en funció dels canvis ambientals i 
socials. A més, s’eliminen diverses reserves 
d’equipaments situades damunt dels princi-
pals espais agrícoles del Parc. 
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3D. Evitar la fragmentació de les mas-
ses forestals i la pèrdua de connectivi-
tat associada amb els espais agrofo-
restals vallesans, per infraestructures, 
urbanitzacions i construccions. 

Tant en les noves qualificacions, incloent 
més superfície al sistema d’espai lliures en 
clau 29co, com en l’eliminació de qualificaci-
ons d’eixos viaris que no es desenvoluparan 
o que no es corresponen en la realitat, es ga-
rantirà d’evitar la fragmentació dels hàbitats i 
s’assolirà un major manteniment i millora de 
la connectivitat ecològica. Alhora, que el pre-
sent document estableix criteris per la im-
plantació d’usos que asseguren que no es 
donarà una fragmentació dels hàbitats. En 
aquest sentit, la MPGM també fa propostes 
de vora a certs àmbits en els quals es canvia 
la qualificació urbanística per tal de permetre 
aquesta millora de la connectivitat tant ex-
terna com interna del Parc. Per últim, cal re-
marcar que amb la nova qualificació urbanís-
tica es minimitzaran les noves construccions 
al Parc i s’eliminaran bona part les reserves 
viàries i d’equipaments existents que han 
quedat obsoletes i no es corresponen amb la 
realitat. 
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3E. Evitar la banalització, degradació i 
pèrdua de la qualitat del paisatge per 
l’enorme pressió de la freqüentació. 

En la qualificació única que s’atribuirà al 
Parc, el parc forestal de Collserola (29co) es 
possibilitarà de fer una gestió i ordenació de 
l’espai que asseguri la conservació i millora 
dels valors paisatgístics. A més, es permetrà 
de fer una ordenació dels accessos que as-
seguri una concentració de la freqüentació a 
les vores del Parc i una reducció d’aquesta a 
l’interior, conservant les àrees més sensibles. 
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4A. Generar un marc de planejament 
general que afavoreixi el control i la 
gestió de les pertorbacions que afectin 
l’estructura i l’estabilitat de les comuni-
tats, per assegurar unes correctes di-
nàmiques ecològiques i preservar hà-
bitats interessants per a la biodiversitat 
que requereixen de la presència de 
determinades pertorbacions. 

La possibilitat d’actuacions a diferents nivells 
que permet la qualificació única del territori 
tindrà incidència sobre l’eficiència en el con-
trol de les pertorbacions, doncs la gestió es 
podrà enfocar a aquelles àrees que més ho 
necessitin segons el context temporal. A 
més, es podran conservar i obtenir aquells 
hàbitats, com espais oberts, positius tant pel 
control de les pertorbacions com per poten-
ciar la biodiversitat. 
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4B. Generar un marc de planejament 
general que permeti gestionar de 
forma sostenible l’ús social del Parc 
dins del context metropolità de forma 
compatible amb la conservació dels 
processos ecològics. 
 
 

La MPGM minimitzarà la implantació de no-
ves vies i equipaments i deriva al PEPNat 
l’ordenació detallada de l’ús públic. 
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4C. Ordenar les vores del Parc amb el 
teixit urbà per permetre una correcta 
transició i un control de les pertorbaci-
ons externes. 

La MPGM fa propostes de vora a certs àm-
bits en els quals es canvia la qualificació ur-
banística per tal de permetre la correcta tran-
sició amb el teixit urbà, controlant les pertor-
bacions i millorant la connectivitat. 
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4D. Promoure una gestió forestal ade-
quada als objectius de protecció i pre-
servació de la biodiversitat, garantint la 
resiliència dels boscos, en especial, 
davant del risc d’incendi forestal. 

La MPGM admet la gestió forestal amb la fi-
nalitat d’assolir els objectius esmentats. Així 
mateix, es preveu l’obligatorietat de redactar 
una pla de gestió de la finca per al desenvo-
lupament d’alguns usos a les edificacions del 
catàleg de masies i cases rurals. Per últim, 
cal tenir present que el PEPNat regularà de-
talladament la gestió forestal que es podrà 
dur a terme al Parc. 
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4E. Disminuir la pressió antròpica en 
àrees més sensibles del Parc amb una 
adequada gestió i ordenació dels ac-
cessos. 

La MPGM minimitzarà la implantació de no-
ves vies i equipaments i deriva al PEPNat 
l’ordenació detallada de l’ús públic. 
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4F. Generar les condicions de planeja-
ment adequades per afrontar els pos-
sibles efectes del canvi climàtic sobre 
els hàbitats de Collserola. 

La MPGM permetrà una major adaptació i re-
siliència envers al canvi climàtic en tant que 
la qualificació única (29co) permetrà de re-
configurar el territori de la millor manera per 
fer front als efectes del canvi climàtic en cada 
context específic, minimitzant-ne així els 
seus efectes. 
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5A. Assegurar el correcte funciona-
ment del cicle natural de l’aigua al 
PNSC. 

La MPGM reconeixerà el sistema hidrogràfic, 
que actualment no es té en consideració en 
el planejament urbanístic del Parc, assegu-
rant que no s’hi desenvolupin projectes i ac-
tuacions al seu entorn i evitant així els impac-
tes que s’hi podrien donar. A més, això per-
met de tenir-los en compte com a criteri a 
l’hora de condicionar els nous usos que es 
poden implantar a l’interior del Parc. Així, es 
millorarà el funcionament del cicle de l’aigua 
a la Serra de Collserola en evitar qualsevol 
afectació que es pugui donar sobre aquest. 
Alhora, en reconèixer l’SH s’evitaran possi-
bles impactes que es podrien donar per usos 
implantats a zones on hi pugui haver risc 
d’inundació. 
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5B. Minimitzar els moviments de terres 
en terrenys amb pendents elevades, 
tot assegurant una adaptació topogrà-
fica de les actuacions. 

La MPGM suprimeix nombroses reserves vi-
àries, d’equipaments i cementiris, suprimeix 
diversos sòls urbanitzables i limita la implan-
tació de noves edificacions, minimitzant 
substancialment els moviments de terres en 
tot l’àmbit de la Serra. 
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5C. Evitar els processos erosius dins 
els torrents i rieres lligats a usos i/o ac-
tivitats públiques. 

La MPGM reconeixerà els sistemes hidrogrà-
fics que actualment no es tenen en conside-
ració en el planejament urbanístic del Parc, 
assegurant que no s’hi desenvolupin projec-
tes i actuacions al seu entorn i evitant així els 
impactes que s’hi podrien donar. En el marc 
de la nova assignació d’usos, es tindran en 
compte com a criteri a l’hora de condicionar 
els nous usos que es poden implantar a l’in-
terior del Parc. D’aquesta manera, s’evitarà 
qualsevol procés erosiu que pugui tenir afec-
tació sobre els torrents i rieres. 
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5D. Incorporar els instruments i reco-
manacions per a la preservació de les 
àrees que tenen un interès específic o 
que han de rebre un tractament dife-

renciat, com les pedreres i els pan-
tans. 

La MPGM garanteix el compliment de la pre-
servació d’aquests elements. Per altra 
banda, el PEPNat estableix les estratègies i 
propostes específiques d’actuació per tal de 
preservar i millorar-ne l’estat amb la definició 
de les àrees d’especial significació.  S
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5E. Evitar la impermeabilització de 
l’àmbit de Parc Natural. 

La MPGM estableix la qualificació única a tot 
el territori (29co) de màxima protecció, de 
manera que s’assegurarà que no s’implanti 
cap ús ni edificació que comprometi la con-
nectivitat dins el Parc. També es minimitza la 
implantació de noves edificacions i vials mit-
jançant la supressió de les reserves viàries i 
d’equipaments i la disminució de les reserves 
de cementiris. A més, la MPGM també inclou 
certs àmbits de vora en els quals es canvia la 
qualificació urbanística per tal de millorar la 
connectivitat tant externa com interna del 
Parc, alhora que s’estableixen mesures am-
bientals específiques per cada un dels àm-
bits contemplats a les propostes, enfocades 
en la protecció dels seus valors i, especial-
ment, de la funció connectora.  
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6A. Determinar les dotacions d’equipa-
ments i serveis tècnics del Parc a par-
tir de les necessitats relacionades amb 
la conservació i gestió de l’espai natu-
ral. 

La MPGM estableix el marc regulador que 
permeti disposar de les dotacions i serveis 
tècnics necessaris per a la correcta gestió 
del Parc, sempre prioritzant la utilització 
d’edificacions i instal·lacions ja existents i mi-
nimitzant la ocupació de nou sòl. Així mateix, 
deriva al PEPNat la regulació detallada de 
l’ús públic i els equipaments i dotacions del 
Parc.  
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6B. Revisar l’estructura lògica de la 
xarxa viària per tal d’ajustar-la a les fi-
nalitats del Parc. 

La MPGM incorpora al sistema d’espais lliu-
res de parc forestal de Collserola (29co) 
aquelles superfícies considerades pel plane-
jament vigent com a xarxa viària que han 
quedat obsoletes, garantint que no es desen-
volupin en un futur. Per altra banda remet al 
PEPNat la ordenació de la xarxa de camins 
amb la finalitat de preservar les àrees més 
sensibles del Parc i evitar la dispersió dels 
usuaris. 
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6C. Minimitzar l’aparició de noves ocu-
pacions del sòl dins el Parc Natural. 

La MPGM, en la nova qualificació de parc fo-
restal de Collserola (29co) a tot el sistema 
d’espais lliures de la Serra de Collserola, mi-
nimitza la implantació de noves edificacions 
(únicament s’admeten les vinculades a la 
gestió del Parc, reutilitzant edificacions exis-
tents de manera preferent, i algunes edifica-
cions vinculades a l’ús agrícola i l’ús ramader 
extensiu). D’altra banda, la regulació del 
29co va encaminada a enderrocar les edifi-
cacions en desús (és una condició per a la 
rehabilitació de les edificacions incloses al 
catàleg de masies). 
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6D. Ajustar les intensitats i tipologies 
d’ús a les zones construïdes a les ne-
cessitats de conservació i gestió del 
sòl. 
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6E. Extingir aquelles activitats i/o es-
pais de regulació especial (ERE) que 
presenten un ús no adequat a la quali-
ficació de Parc forestal. 
 
 
 
 
 
 

Els ERE s’aborden des del PEPNat, d’acord 
amb el que estableix el Decret de declaració 
del Parc Natural. 
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7A. Garantir un correcte accés en mo-
des no motoritzats i en transport públic 
a l’àmbit del parc i desincentivar l’ac-
cés en vehicle privat. 

L’eliminació de les reserves viàries que fa la 
MPGM contribuiran a garantir que en un futur 
l’accés motoritzat al Parc no augmenti. Així 
mateix, els usos a les edificacions del catàleg 
s’han assignat tenint en compte l’accessibili-
tat i la ubicació a la vora de les edificacions, 
per tal d’afavorir l’accés a la Serra mitjançant 
modes de transport no motoritzats. 
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7B. Prioritzar un sistema d’aparca-
ments perimetrals “park-and-ride” en 
substitució d’altres ubicats en zones 
més interiors del Parc. M
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7C. Prioritzar l’ús d’energies renova-
bles que siguin compatibles amb el 
medi ambient atmosfèric i no comporti 
un increment dels contaminants locals. 

La regulació dels equipaments, cementiris i de 
les edificacions del catàleg prioritzen la utilit-
zació de sistemes d’energia renovables. 
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7D. Evitar l’impacte acústic derivat de 
la freqüentació en aquelles zones am-
bientalment més sensibles. 

La MPGM minimitza la implantació de noves 
edificacions i instal·lacions, suprimint les re-
serves d’equipaments, viàries i sòls urbanitza-
bles, evitant per tant l’impacte acústic.  M
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7E. Disminuir l’impacte lumínic derivat 
de les zones urbanes adjacents al Parc, 
tot incorporant les mesures oportunes. 

La MPGM minimitza la implantació de noves 
edificacions i instal·lacions, suprimint les re-
serves d’equipaments, viàries i sòls urbanitza-
bles, evitant per tant l’impacte lumínic. P

A
R

C
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L
 

7F. Minimitzar i racionalitzar l’impacte 
de les infraestructures de servei. 

La MPGM incorpora al sistema d’espais lliures 
de parc forestal de Collserola (29co) aquelles 
superfícies considerades pel planejament vi-
gent com a xarxa viària que han quedat obso-
letes, garantint que no es desenvolupin en un 
futur. Al seu torn, s’admeten els serveis tèc-
nics però amb determinades condicions amb 
la finalitat de minimitzar-les. S
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7G. Assegurar la gestió sostenible dels 
residus del Parc i evitar abocaments in-
controlats. 

La regulació dels equipaments i les edificaci-
ons incloses al catàleg de masies i cases ru-
rals preveu la necessitat de disposar d’un sis-
tema de depuració de les aigües residuals. 
Pel que fa a les edificions del catàleg, també 
es preveu l’autogestió de la fracció orgànica. 
Per últim, els abocardors i els abassegaments 
de terres i runes estan expressament prohibits 
al sistema de parc forestal de Collserola (clau 
29co).  S
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Taula 9: Grau d’assoliment dels objectius ambientals 
Font: AMB (2018) 
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A partir de la informació recollida a la taula, per tant, es pot observar com la MPGM permet 

d’acomplir satisfactòriament gairebé tots els objectius plantejats, a partir del planejament urba-

nístic que proposa i de les actuacions de les quals permet el seu desenvolupament, majoritària-

ment en el marc posterior d’aplicació de les estratègies i propostes del PEPNat. En el cas dels 

objectius que no es poden assolir en la seva totalitat, es donarà un compliment majoritari, degut 

a que el compliment total dels quals depèn de factors que escapen a les competències d’un 

planejament urbanístic general (emissions, limitació de la connectivitat i altres pressions huma-

nes conseqüència d’un espai molt freqüentat en un entorn tan fortament urbanitzat). 

D’aquesta manera, s’ha de valorar globalment com a satisfactòria la Modificació, doncs permetrà 

assolir una protecció dels valors naturals i paisatgístics que justifiquen la classificació de la Serra 

de Collserola com a Parc Natural, alhora que pretén aconseguir un equilibri amb l’ús social per 

part de la població, adequant-se a la seva situació a un espai tant altament poblat com és l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. A més, permet adequar les previsions del PGM a l’àmbit del PNSC, 

per tal que siguin coherents amb el marc legal i la normativa vigent, al mateix temps que permet 

simplificar i homogeneïtzar la regulació a l’àmbit del Parc per tal que sigui el PEPNat l’instrument 

que l’acabi concretant. 

 

9.2. Valoració global i conclusions 

Derivat de l’avaluació general de la MPGM, i després de detallar la forma en que aquesta pretén 

donar resposta als objectius, es fa seguidament una valoració de la Modificació, a mode de re-

sum, en la que s’identifiquen les àrees d’atenció i els punts forts que es considera que incorpora 

aquesta: 

La MPGM és una modificació del planejament urbanístic vigent que té per objecte la protecció, 

conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, ecosistè-

mics, paisatgístics, etnològics, agrícoles, socials i culturals de la Serra de Collserola. Tanmateix, 

en paral·lel a la MPGM es redacta i tramita el PEPNat, que ha de concretar l’ordenació detallada 

en l’àmbit del Parc, així com la gestió de l’espai natural protegit. En aquest sentit, cal tenir present 

que la MPGM estableix el marc urbanístic general que ha de permetre al PEPNat desenvolupar 

les propostes, els projectes i les actuacions necessàries. Per això, és complicat avaluar per sí 

mateixa la MPGM. 

9.2.1. Punts forts 

- Es considera que la MPGM permet en línies generals donar compliment satisfactòriament a 

tots els objectius ambientals plantejats, permetent, en la nova qualificació del territori de la 

Serra de Collserola i en les diferents propostes que fa, establir un marc urbanístic dins el qual 

serà possible assolir una protecció real dels valors naturals i del paisatge de la Serra de 

Collserola. Això permetrà al PEPNat, en la delegació de les seves funcions, de posar especial 

èmfasi en la conservació i millora de la biodiversitat, el paisatge, i la millora de la connectivitat 

ecològica, sense oblidar la situació característica del Parc Natural, totalment rodejat de la 

zona més densament poblada de Catalunya, l’àrea metropolitana de Barcelona, amb les con-

tínues pressions inevitables que rep aquest espai i dotant-lo d’un ús social adequat al mo-

ment i a la demanda ciutadana. 

- La MPGM dota l’espai natural de major valor dins l’àrea metropolitana de Barcelona d’un 

planejament no basat en una zonificació urbanística fixa que no respon a una realitat dinà-

mica i canviant del territori, sinó que atorga una qualificació amb el màxim grau de protecció 

a tot el Parc Natural, establint els usos i les actuacions admeses que haurà de detallar i 
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concretar el PEPNat. Aquest marc permetrà una gestió dinàmica i adaptativa de l’espai na-

tural en funció de l’evolució de les dinàmiques del territori i dels escenaris del canvi climàtic. 

- La possibilitat, dins el nou planejament establert, de promoció i recuperació dels espais agrí-

coles, espais forestals oberts amb possibilitat d’ús ramader, gestió forestal sostenible amb 

criteris de conservació de la biodiversitat i dels processos ecològic,s a banda dels de produc-

ció, possibilitarà la dinamització del Parc lligada a l’aparició d’un mosaic agroforestal que 

millorarà l’estat de la biodiversitat (especialment pel que fa a espècies en regressió pròpies 

d’aquests ambients) i de la qualitat paisatgística i que, a més, permetrà l’establiment i enfor-

timent d’una economia verda sostenible que garanteixi la continuació a llarg termini d’aquesta 

configuració del territori. 

- Les propostes de la MPGM per aquells espais fora de l’àmbit estricte del Parc Natural però 

que són clau per la seva connectivitat, s’estimen positius en tant que tenen una voluntat 

ambiciosa i coherent amb la realitat, atès que no consideren el Parc com un espai aïllat, i 

que permetran solucionar els problemes de connectivitat externa i interna existent a algun 

dels àmbits més rellevants pel manteniment d’aquesta. 

- Pel que fa als equipaments, cementiris, la MPGM suprimeix nombroses reserves no desen-

volupades que ocupen sòls estratègics pel Parc, pels seus valors, perquè són sòls agrícoles 

i/o perquè són d’interès per a la connectivitat ecològica. Així mateix, la supressió de les re-

serves viàries del PGM vigent permetrà disminuir la circulació i accés al Parc amb vehicle 

motoritzat i d’acord amb uns criteris de mobilitat més sostenibles i enfocats a la promoció 

futura del transport públic. 

- Quant a la regulació dels usos a les edificacions existents incloses al catàleg de masies i 

cases rurals , la MPGM estableix uns criteris basats, entre d’altres, en les característiques 

ambientals del Parc, així com l’accessibilitat, la dimensió de la finca. Aquests criteris perme-

tran assegurar que no es produeixin impactes sobre aquells elements més sensibles, així 

com fomentar la correcta gestió de la finca (recuperació i manteniment de l’ús agrícola, gestió 

forestal adequada, enderroc de les edificacions en desús) aconseguint fer confluir dos objec-

tius que d’altra manera podrien semblar excloents: per una banda la conservació dels valors 

naturals i del paisatge i per altra la dinamització del territori del Parc i el foment de l’economia 

verda. 

- La MPGM permetrà mantenir la permeabilitat del territori i evitarà que la seva fragmentació 

no es vegi afectada sinó que disminueixi, en no permetre cap nova construcció al Parc. A 

més, el reconeixement del sistema hidrogràfic amb clau SH, a partir d’un estudi específic 

d’inundabilitat, garantirà que no s’afectin aquests espais de gran valor per la connectivitat 

ecològica del Parc, a l’hora que s’evitaran possibles riscos per usos implantats a zones inun-

dables. 

- La MPGM fa una aposta clara per avaluar i adaptar-se als efectes que el canvi climàtic pugui 

tenir sobre la Serra de Collserola, mitjançant una estratègia baixa en carboni, establint un 

marc regulador general i derivant l’ordenació detallda al PEPNat. 

- La redacció de la MPGM totalment en paral·lel a la del PEPNat, i pel mateix equip redactor 

pluridisciplinar, ha incentivat en tot moment i a través de contínues actualitzacions, l’adapta-

ció d’un document a l’altre, assegurant que no es dona cap mena de contradicció i servint 

així la MPGM d’un marc urbanístic que permetrà al PEPNat desenvolupar totes les seves 

estratègies i funcions, garantint des del principi de la seva aplicació que aquestes s’executen 

en coherència amb el planejament urbanístic. 

- En el desenvolupament de la MPGM, l’avaluació ambiental estratègica integrada totalment 

al document des del mateix equip redactor ha suposat un elevat encaix de les propostes i 
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una incorporació des del plantejament inicial de la visió ambiental, com no pot ser d’una altra 

manera en una modificació del planejament urbanístic que té per objecte la protecció i millora 

d’un espai protegit com és el Parc Natural de la Serra de Collserola, i en el qual la dimensió 

ambiental cobra una importància de gran rellevància . 

9.2.2. Punts febles 

- En admetre alguns nous usos lligats a les construccions existents, la MPGM permetrà d’una 

banda una dinamització del Parc però, alhora, es donarà una nova freqüentació a alguns 

espais que, encara que reduïda, en força casos suposarà alguns impactes inevitables sobre 

l’entorn immediat (si bé els usos amb una freqüentació major només s’admeten a la vora del 

Parc i en àmbits que disposen de transport públic). La derivació d’aquests usos concrets en 

el PEPNat, conjuntament amb la incapacitat de conèixer amb exactitud en el moment de la 

redacció de l’EAE quins dels nous usos permesos es donaran i a on, ha fet que en l’avaluació 

ambiental es plantegin un escenari de mínims i un de màxims per a avaluar els possibles 

impactes, tenint en compte que el resultat final serà probablement un punt mig entre els dos 

però sense poder saber-ho amb precisió. 

- També en aquesta línia, la implantació de nous usos a les edificacions existents pot suposar 

un augment del consum de recursos respecte la situació actual (energètic, d’aigües, genera-

ció de residus, etc.), així com un possible increment en les emissions de carboni per les 

activitats existents al Parc. Aquest fet, tanmateix, podrà variar segons els usos implantats 

finalment al Parc, podent-se donar fins i tot la situació inversa en que les emissions siguin 

molt inferiors a les actuals. Tanmateix, la regulació establerta per la MPGM assegura un 

correcte tractament dels residus i les aigües residuals, així com l’autogestió de la fracció 

orgànica, així com la implementació de sistemes d’energies renovables. Amb això, la impos-

sibilitat de conèixer amb precisió aquests nous usos a implantar que fa que no es pugui 

calcular els canvis que això suposarà en relació al consum de recursos i l’augment de les 

emissions. Tanmateix, dir que amb el càlcul de la petjada de carboni realitzat a l’EAE de la 

MPGM s’ha fet un intent d’arribar a un valor actual i futur centrat en les qualificacions urba-

nístiques que establirà la MPGM i que es considera prou fiable. 

- Hi ha aspectes que actualment s’identifiquen com a problemàtiques existents i sobre els 

quals la MPGM difícilment pot incidir, com poden ser la dispersió dels usuaris pel territori que 

genera la freqüentació de zones sensibles, l’existència d’usos en situació de fora d’ordenació 

o l’existència d’externalitats ambientals com el trànsit de pas entre el pla de Barcelona i el 

Vallès i la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa de l’entorn urbà, entre d’altres. De-

gut a la dificultat de la MPGM i del PEPNat per incidir en aquests aspectes, que sens dubte 

generen impactes, també ha estat complicat avaluar quins canvis pot suposar la seva apli-

cació respecte aquests impactes. Tanmateix, cal dir que el PEPNat desenvolupa la MPGM 

incorporant propostes sobre alguns d’aquests aspectes. 
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10. Resum de caràcter no tècnic 

A continuació es presenta un breu resum del present Estudi ambiental estratègic de la MPGM, 

que inclou els aspectes més rellevants a considerar així com les principals conclusions del procés 

d’avaluació ambiental estratègica. La MPGM es redacta i tramita en paral·lel al PEPNat, instru-

ment que ha de desenvolupar, dins del marc urbanístic establert per la Modificació, els aspectes 

concrets de l’ordenació relacionats amb la conservació dels valors naturals i del paisatge del 

PNSC, així com alguns d’aquells aspectes més relacionats amb la gestió dia a dia del Parc. El 

resum es centra en l’anàlisi dels impactes derivats de l’aplicació de la Modificació i l’abast de les 

mesures de protecció ambiental proposades, doncs és aquest l’objectiu principal dels documents 

ambientals de plans i programes com són els EAEs. 

La MPGM té per objecte la protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors 

geològics, biològics, ecològics, ecosistèmics, paisatgístics, etnològics, agrícoles, socials i cultu-

rals de la Serra de Collserola. 

Aquesta formació muntanyosa eminentment forestal, part de la Serralada Litoral Catalana, repre-

senta l’espai natural de major valor de tota l’àrea metropolitana de Barcelona, en tant que inclou 

gran part de la seva biodiversitat tant pel que fa a hàbitats com a espècies i és un element clau 

per la connectivitat d’aquest territori, alhora que suposa un element paisatgístic de gran valor pel 

seu emplaçament en un context urbà amb enormes pressions antròpiques. Collserola té, a més, 

un elevat valor sociocultural, en comptar amb un extens patrimoni cultural a l’interior dels seus 

límits, caracteritzat principalment per un gran nombre de construccions que formen part del pa-

trimoni arquitectònic de Catalunya. 

De tota la sèrie d’objectius que integra la MPGM, els més rellevants per l’avaluació que ens ocupa 

són els de caire ambiental. Així, la Modificació desenvolupa 7 objectius ambientals principals 

amb els seus corresponents subobjectius: 

- 1. Conservar i millorar la biodiversitat dels hàbitats així com la fauna d’especial interès asso-

ciada al Parc. 

- 2. Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant la Serra de Collserola com a 

espai integrat en el sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità. 

- 3. Minimitzar l’impacte sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

- 4. Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

- 5. Conservar i millorar els processos del medi físic. 

- 6. Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i activitats; i 

adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural. 

- 7. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les infraestruc-

tures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

En referència a l’Avaluació ambiental de les alternatives, la MPGM proposa 4 alternatives dife-

rents, a banda de l’alternativa 0: 

— Alternativa 0. No modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural: aquesta alternativa 

mantindria les qualificacions urbanístiques i la zonificació que emana del PGM, 

sense dur a terme cap modificació i per tant, impossiblitant la rehabilitació de les 

construccions incloses en el catàleg, la limitació d’implamentació de nous usos i 

mantenint les reserves viàries d’equipaments i cementiris actuals.  
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— Alternativa 1.Qualificacions segons valors naturals i paisatgístics: aquesta alternativa 

consistiria en dur a terme els canvis relatius al reconeixement del sistema hidrogrà-

fica, la racionalització de la xarxa viària i la supressió dels equipaments, cementiris i 

serveis tècnics, zonificant els sòls del sistema d’espais lliures en funció dels seus 

valors naturals i paisatgístics actuals. 

— Alternativa 2.Qualificacions segons valors funcionals: contemplaria dur a terme els 

mateixos canvis respecte el reconeixement del sistema hidrogràfica, la racionalitza-

ció de la xarxa viària i la supressió dels equipaments, cementiris i serveis tècnics, 

però zonificant els sòls del sistema d’espais lliures segons els seus valors funcionals 

i no actuals (és a dir, qualificant els sòls segons la funció que han de desenvolupar, 

enlloc de qualificar-los en funció de la seva morfologia o ús actual –agrícola o fores-

tal– o dels seus valors naturals –en el cas de les reserves naturals parcials). 

— Alternativa 3. Qualificació única multifuncional: aquesta alternativa també incorpora 

els canvis esmentats relatius al reconeixement del sistema hidrogràfic, la racionalit-

zació de la xarxa viària i la supressió dels equipaments, cementiris i serveis tècnics, 

però preveu una qualificació urbanística única i homogènia per tots els sòls del sis-

tema d’espais lliures (parc forestal de conservació de Collserola, clau 29co) en l’àm-

bit del Parc Natural. Aquest definirà el marc regulador general al qual s’han de sub-

jectar aquests sòls, traslladant al PEPNat la definició del model estratègic i la seva 

ordenació detallada. Així, aquesta alternativa parteix de la consideració del territori 

natural (o poc antropitzat) com una realitat dinàmica i complexa que no es pot deli-

mitar, ja que té i exerceix múltiples valors i funcions que se superposen, i permetrà 

una adaptació a la realitat canviant del Parc. 

— Alternativa 3.1. Qualificació única multifuncional amb la incorporació dels àmbits de 

vora claus per a la connectivitat. L’alternativa 3.1 parteix de l’alternativa 3 però incor-

pora de dos canvis. Per una banda, amplia l’àmbit de la MPGM amb la incorporació 

de deu àmbits de vora, que són els àmbits del torrent del Duc, la riera de can Amigó, 

can Puig, el torrent de Batzacs, el torrent de la Font, el torrent de can Badal, el turó 

del Lluch, la riera de Sant Cugat, el turó de Moncada i l’eix dels túnels de la C-16 i el 

ferrocarril del Vallès. L’altra diferència respecte l’alternativa 3 es basa en la conser-

vació d’algunes qualificacions d’equipaments i cementiris comarcals (tot redefinint la 

seva superfície) amb la finalitat de reconèixer les dotacions existents al Parc que no 

tenen encaix en la qualificació única proposada. Així doncs, les qualificacions que 

presentarà el Parc seran el sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co), que 

defineix els usos i les actuacions admeses, els cementiris de Collserola (clau 25co), 

els equipaments de Collserola (clau 7co), el sistema de parcs i jardins urbans de 

Collserola (6co), el sistema hidrogràfic (clau SH) i els vials (clau 5 i 5b). 

De les alternatives proposades, l’escollida ha estat l’alternativa 3.1, que contempla la qualificació 

única del sistema d’espais lliures de Collserola (clau 29co), qualificació de màxima protecció, la 

qual regula els usos i actuacions admeses al Parc, derivant la regulació detallada al PEPNat. A 

més, incorpora un seguit de propostes a les vores que tenen com a objectiu protegir i millorar la 

connectivitat ecològica i minimitzar les pertorbacions, suprimint diversos sòls classificats com a 

sòl urbanitzable no delimitat. 

En relació a l’avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient, atès el 

caràcter que té la MPGM com a figura de planejament urbanístic d’un Parc Natural com és el de 

la Serra de Collserola, de l’avaluació dels impactes ambientals de la seva aplicació se’n desprèn 

que aquests, a nivell global de tot el Parc, són en la seva gran majoria positius. Així, permetrà de 
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millorar significativament la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats, la connectivitat ecolò-

gica tant interna com externa, la conservació del patrimoni cultural i del paisatge, alhora que 

compatibilitza totes aquestes accions amb l’ús públic que actualment es dóna i amb el que es 

donarà en un futur.  

Tanmateix, en l’avaluació a nivell local dels efectes d’algunes de les propostes de vora que fa la 

MPGM, diversos àmbits poden patir afectacions negatives derivades principalment dels aspectes 

que s’enumeren a continuació: 

- Pressió humana sobre l’espai, especialment per l’augment de freqüentació tant a les vores 

del Parc com a les construccions existents en les quals s’admeten nous usos. 

- Problemàtiques de contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, impacte acústic, impacte llu-

minós), derivada dels nous usos que s’implantaran a les edificacions existents i la seva mo-

bilitat associada. 

Tanmateix, a l’apartat on es fan aquestes propostes de vora s’han establert les mesures de 

protecció ambiental (mesures de prevenció i/o correctores, així com de planejament) necessà-

ries per tal de minimitzar els potencials impactes. Al present EAE no s’ha estimat necessari d’es-

tablir mesures correctores a nivell de totes les actuacions i projectes a desenvolupar al Parc, atès 

que aquestes es concreten més en el PEPNat, que es redacta en paral·lel a la MPGM i s’entrega 

conjuntament amb aquesta. La MPGM, així, estableix el marc urbanístic per tal de permetre que 

el PEPNat concreti l’ordenació detallada i els projectes i la gestió necessaris per assolir l’objectiu 

de protegir i millorar el Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Amb tot, es considera que amb l’aplicació de les mesures proposades als àmbits concrets, es 

minimitzaran els impactes potencials garantint així que no es comprometi en cap cas el compli-

ment dels objectius de caire ambiental i social establerts a la MPGM. 

Alhora, en l’EAE es desenvolupa un Programa de Vigilància Ambiental que garantirà un cor-

recte seguiment a diferents escales temporals (de planejament i implementació/funcionament) 

de totes les actuacions a desenvolupar dins el Parc, de manera que s’asseguri un correcte control 

dels impactes generats en el seu desenvolupament, i permetent sempre minimitzar-los. 
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11. Plànols ambientals 

S’adjunten un seguit de plànols, a escala 1:50.0000, que analitzen vectors ambientals esmentats 

al text.  

01. Mapa dels àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola 

02. Mapa del servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia 

03. Mapa del patrimoni geològic  

04. Mapa dels hàbitats d’interès comunitari 

05. Mapa dels espais d’interès per a la conservació de la fauna 

06. Mapa dels punts crítics per a la connectivitat ecològica 

07. Mapa dels nivells de qualitat dels boscos de ribera 

08. Mapa del paisatge i els fons escènics 

09. Mapa dels itineraris i àrees d’atracció de visitants 

10. Mapa dels indicadors de pressió de les vores del Parc Natural 

11. Mapa dels boscos amb potencial d’aprofitament de la biomassa 

12. Mapa de la contaminació acústica dels entorns de Collserola 

13. Mapa de l’estoc de carboni 
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03. Patrimoni geològic
(1:50.000)
Espais d'interès geològic (dades dins
del PNSC)

Geozona (1063 ha)
Geòtop (33 ha)
Geòtop inclòs en geozona (127 ha)
Torrent d'en Bonet Miocè Marí (4 ha)

Unitats geològiques (dades dins del PNSC)
Pissarres micacítiques i pissarres
sorrenques. Cambroordovicià o Ordovicià
(58%)
Fil·lites i cornubianites. Roques de la
unitat ÇOrp afectades pel metamorfisme
de contacte hercinià. Edat del
metamorfisme: Carbonífer-Permià (12%)
Peu de mont (enderrocs de pendent i
fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè (10%)
Pissarres ampelítiques, fil·lites i sericites.
Silurià (8%)
Ventalls i plana al·luvial de la Riera de les
Arenes. Plistocè (3%)
Sediments recents de fons de valls, rieres
i peu de mont. Holocè (2%)
Granodiorites i granits alcalins.
Carbonífer-Permià (2%)
Calcàries noduloses i pissarres
sericítiques. Silurià - Devonià inferior (1%)
Argiles fossilíferes i llims. Burdigalià -
Serraval·lià inferior.
Calcosquists i calcàries argiloses.
Devonià mitjà (<1%)
Pòrfirs àcids. Carbonífer-Permià (<1%)
Dics de possible diàbasi. Carbonífer-
Permià (<1%)
Fil·lites i cornubianites. Roques de la
unitat Sf afectades pel metamorfisme de
contacte hercinià. Edat del metamorfisme:
Carbonífer-Permià (<1%)
Conglomerats massius cimentats.
Burdigalià inferior (<1%)
Cornubianites i esquists. Roques de la
unitat ÇOrpc afectades pel metamorfisme
de contacte hercinià. Edat del
metamorfisme: Carbonífer-Permià (<1%)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i
dels torrents. Holocè (<1%)
Lidites i pissarres silíciques. Carbonífer
(<1%)
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites.
Holocè (<1%)
Pissarres, calcàries i calcosquists.
Carbonífer (<1%)
Sorres i argiles sorrenques. Pliocè (<1%)
 Argiles molt plàstiques amb restes de
fauna. Pliocè.
Calcarenites esculloses, biomicrites i
biorudites. Serraval·lià-Tortonià (<1%)
Terrassa del Llobregat i afluents. Es troba
entre 15 i 20 m sobre el nivell del riu.
Plistocè superior (<1%)

Font:
AMB (2019) a partir de dades del ICGC i 
OTPAT Diputació de Barcelona
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04. Hàbitats d'Interès
Comunitari (1:50.000)

Fon t:
AMB (2019) a partir de dades del DTES (Gen eralitat 
de Catalun ya) i Grup g eobotà n ic i cartog rafia de la 
vegetació (Un iversitat de Barcelon a).

k
Localitats d'elevada sin g ularitat per la
flora

Hàbitats d'interès comunitari

Coves i aven cs

Omedes de terra baixa
Prats de teròfits, calcícoles, de terra
baixa, a la Mediterrà n ia occiden tal

Roques calcà ries ombrejades, amb
vegetació comofítica de molses i
falg ueres, de les con trades mediterrà n ies

Avellan oses (bosquin es deCorylus
avellana), ambPolystichum setiferum...,
mesohig ròfiles, dels barran cs i fon dals
molt ombrívols de terra baixa (i de
l’estatge submon tà )
Boscos de roures (Quercus pubescens,
Q.Xcerrioides), sovin t amb alzin es (Q.
ilex), de terra baixa
Comun itats domin ades per Carex cuprina,
de vores d’aig ua i llocs h umits, de la terra
baixa i de la mun tan ya mitjan a

Estepars deCistus crispus, silicícoles i
xeròfils, de les con trades mediterrà n ies
marítimes
Estepars deCistus ladanifer, silicícoles,
d’in drets secs de terra baixa
Freixen edes deFraxinus angustifolia, de
terra baixa
Gatelledes (boscos, gen eralmen t baixos,
deSalix atrocinerea), ambEquisetum
telmateia,Carex pendula..., de fon s de
barran cs i depression s, amb sòl xop, al
territori catalan ídic
Herbassars amb cua de cavall (Equisetum
telmateia) i cà rexs (Carex pendula,C.
remota)..., de fon s de còrrecs i sòls xops,
al territori catalan ídic septen trion al i
cen tral
Jon queres de jon c boval (Scirpus
holoschoenus) i herbassars g ramin oides,
hig ròfils, de terra baixa (i de la mun tan ya
mitjan a)
Lliston ars (prats secs deBrachypodium
retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra
baixa

Prats saban oides d’albellatge
(Hyparrhenia hirta), de vessan ts solells de
les con trades marítimes
Roques calcà ries h umides i degotalls,
amb falzia (Adiantum capillusveneris), de
les con trades mediterrà n ies

V ern edes (de vegades pollan credes) amb
ortiga morta (Lamium flexuosum), de la
terra baixa plujosa i de l’estatge submon tà

Alberedes (i pollan credes) amb vin ca
(Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
mun tan ya mitjan a)
Altres comun itats de petites herbes
(Juncus bufonius,Lythrum spp...), de llocs
temporalmen t xops o h umits de terra
baixa

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
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06. Punts crítics per a la
connectivitat (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Espai funcional
Espais connectors funcionals
Xarxa hídrica d'interès connector

Priorització de les mesures
G Estrategic

G Necessari

G Recomanable

G Urgent
Espais amb tractament específic per a la
millora de la connetivitat de Collserola

Connector terrestre no funcional a
restaurar
Espais amb major potencialitat per
esdevenir connectors terrestres
funcionals
Passeres d'hàbitat a protegir i restaurar
Teixit urbà amb tractament específic de la
vegetació per afavorir la connectivitat
ecològica

Font:
AMB (2019), a partir de dades de BR, CPNSC
 i Estudi Xavier Mayor et al S.L.
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07. Nivells de qualitat
dels boscos de ribera
(1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Espai funcional
Cursos fluvials d'interès per la
connectivitat ecològica

!(
Estat ecològic bo. Bosc lleugerament
pertorbat

Font:
AMB (2019) a partir de dades de BR i de 
l'Àrea d'Espais naturals (Diputació de Barcelona)
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08. Paisatge i fons
escènics (1:50.000)
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09. Itineraris i àrees
d'atracció de visitants
(1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Font:
AMB (2019) a partir de dades del CPNSC

Pendents <10%
Sòls de titularitat pública (SNU)

k Miradors
Àrees equipades

Enclavament
Node
Fita interior

Espai funcional
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10. Indicadors de pressió
de les vores del Parc
Natural (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Àrees incendiades 1990-2016

Freqüentació (persones)
+10000
5000-10000
1000-5000
500-1000
100-500
0-100

Freqüentació per trams
0-100.
100-500
500-1000
1000-5000
5000-10000
+10000

Font:
AMB (2019) a partir de dades del CPNSC
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10. Indicadors de pressió
de les vores del Parc
Natural (1:50.000)
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11. Boscos amb
potencial d'aprofitament
de la biomassa (1:50.000)
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12. Contaminació
acústica dels entorns de
Collserola (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Nivells acústics dia (dBA)
50-54.9
55-59.9
60-64.9
65-69.9
70-74.9
75-79.9
80-84.9

Font:
AMB (2019) a partir de dades del PSAMB



0 1 20,5
Quilometres [

12. Contaminació
acústica dels entorns de
Collserola (1:50.000)

Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Nivells acústics dia (dBA)
50-54.9
55-59.9
60-64.9
65-69.9
70-74.9
75-79.9
80-84.9

Font:
AMB (2019) a partir de dades del PSAMB



13. Estoc de carboni
(1:50.000)
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1. Introducció i antecedents 

El present document dóna resposta a l’article 24 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental en el 

que s’estableix que, abans de l’aprovació final del Pla, el promotor ha de presentar al Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complert per tal que 

l’òrgan ambiental formuli la declaració ambiental estratègica (DAE) corresponent. Els documents 

que integren l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complert són: la proposta de la Modi-

ficació, l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), el resultat de la informació pública i de les consultes, 

i un document resum en el que es descrigui la integració ambiental en la proposta final de la 

Modificació dels aspectes ambientals, de l’EAE i de la seva adequació al document d’abast, del 

resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 

Es presenta a continuació el Document Resum de la Modificació Puntual del Pla General Metro-

polità (MPGM). 

 

1.1.  Descripció del pla 

L’article 8 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 

Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, 

estableix literalment que el Departament de Medi Ambient i Habitatge (ara Departament de Ter-

ritori i Sostenibilitat), en col·laboració amb l'òrgan gestor del Parc Natural, els departaments de 

la Generalitat corresponents i les corporacions locals de l'àmbit del Parc, ha de formular el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge. 

Per tal de donar compliment a aquesta disposició, en data 1 d’octubre de 2014 es va signar el 

conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el De-

partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Ter-

ritori i Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra 

de Collserola per a la formulació, redacció, tramitació i aprovació del Pla especial de protecció 

del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la Modificació 

puntual del PGM (MPGM) d’acompanyament al Pla especial. A continuació es presenten les da-

des bàsiques d’aquesta Modificació: 

 

Tipus de pla  Modificació Puntual del Pla General Metropolità 

Òrgan promotor AMB  

Municipi 
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Esplugues de Llobregat, 
Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern. 

Plans territorials i urba-
nístics aprovats de rang 
superior  

Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

Superfície de l’àmbit del 
pla  

8.350 Ha  

Equip redactor dels docu-
ments d’avaluació ambi-
ental  

DIE: BR i AMB  
EAE: AMB 

Taula 10: Dades bàsiques de la MPGM 
Font: Elaboració pròpia 
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1.1.1. Objectius del pla 

Els objectius de la Modificació puntal (MPGM) es caracteritzen per tendir a la homogeneïtzació 

de l’àmbit del Parc tot mantenint les reserves d’aquells espais necessaris, els quals tenen una 

qualificació pròpia. Creant així un espai catalogat amb la màxima protecció que gestiona els usos 

del sòl a través el catàleg de masies de la present modificació. Així doncs, la MPGM s’estructura 

a través de 9 objectius: 

1. Mantenir i millorar les condicions ambientals del Parc, que inclouen els factors abi-

òtics i biòtics, la conservació de la biodiversitat, dels hàbitats i els processos ecològics. 

Per tal que el funcionament biològic i ecològic de la Serra s’avingui als objectius de pre-

servació, és important assegurar les condicions abiòtiques adients. En clau de mantenir 

un estat de conservació favorable per les poblacions de les espècies i dels hàbitats pro-

pis, pel que fa la qualitat ecològica i l’estabilitat i complexitat dels hàbitats, caldrà garantir 

unes condicions favorables per a que es desenvolupin adequadament els cicles vitals de 

les espècies, els processos ecològics bàsics i les interaccions entre les diferents espè-

cies. 

2. Millorar les condicions de les vores de la Serra de Collserola per tal de disminuir 

els riscos, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais lliures de l’entorn, 

facilitar l’accessibilitat dels usuaris a la Serra i corregir el caràcter suburbà 

d’aquests espais. La millora de vores del Parc tenen un paper fonamental per la per-

meabilitat ecològica. Ja que a través de la restauració dels connectors ecològics degra-

dats, que transcorren per zones verdes urbanes, es garanteix que no hi haurà pèrdua de 

biodiversitat per aïllament de la Serra. D’altra banda, un millor accés des del sector peri-

fèric potencia la concentració dels usuaris en aquestes zones al mateix temps que pro-

tegeix les zones més internes. 

3. Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità. 

Qualsevol ús social de Collserola ha de garantir una compatibilitat amb la conservació 

del patrimoni natural i cultural, al mateix temps que assegura una preservació dels valors 

naturals presents.  

4. Mantenir i adequar les activitats de producció de béns orgànics i fomentar l’eco-

nomia verda. Cal equilibrar la incentivació de la producció de béns orgànics amb la con-

servació dels valors naturals i els usos que el PEPNat permetrà al Parc. Aquest ús es 

desenvoluparà en el marc de l’economia verda. 

5. Potenciar els serveis ecosistèmics. Cal precisar el coneixement dels serveis ecosis-

tèmics del Parc. Per poder millorar les decisions per la gestió del Parc cal entendre quin 

valor econòmic tenen els ecosistemes (l’actiu en biodiversitat i hàbitats, fixació de CO2, 

l’alliberament d’O2, la connectivitat ecològica, la preservació del cicle de l’aigua, el con-

trol de l’erosió i el manteniment dels sòls, el valor perceptiu i el paisatge, l’ús social, etc.) 

6. Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. Collserola té un pa-

trimoni construït que cal gestionar. És important tenir cura i mantenir el ric patrimoni his-

tòric i cultural existent, que a Collserola data des de fa més de 100.000 anys. 

7. Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes. Malgrat tenir un pai-

satge definit i diferenciat, la Serra es susceptible a patir pressions externes que la sim-

plifiquin. Així doncs, cal que el PEPNat juntament amb la MPGM garanteixin una gestió 

favorable del paisatge que minimitzi els impactes. 
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8. Afavorir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració publi-

coprivats. Cal implementar una nova visió de la realitat tot desenvolupant els coneixe-

ments actuals sobre les potencialitats i capacitat d’aprofitament dels recursos naturals o 

culturals atenent a les capacitats d’aquest territori, i fer-ho amb respecte pels serveis 

ecosistèmics. Cal introduir elements d’economia productiva en el territori, sense que mal-

metin o comprometin els valors ecològics i culturals. Per això cal considerar la inclusió 

de la iniciativa privada i donar oportunitats de gestió compartida compatible sempre que 

es garanteixi que s’orientin cap a la preservació i millora del patrimoni natural. 

9. Apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat can-

viant del territori i la societat. Davant la realitat que el medi natural evoluciona i canvia 

de manera dinàmica, és important utilitzar un instrument que sigui flexible i adaptable als 

canvis del territori i de la societat. Per aquest motiu, s’incorpora una eina multicriteri que 

permetrà garantir la preservació dels valors ambientals com espai lliure dins de l’Àrea 

Metropolitana, al mateix temps que potencia el desenvolupament dels usos i l’aprofita-

ment que n’enforteixen la protecció. 

Tanmateix, cal tenir en compte que la present Modificació no permetrà assolir tots els objectius 

plantejats sinó que serà mitjançant la combinació dels dos instruments (la MPGM i el PEPNat) 

que es podran assolir aquests objectius. 

 

1.1.2. Principals determinacions de la MPGM  

El Parc Natural de la Serra de Collserola es configura com un sistema d’espais lliures en un 

context metropolità que no requereix necessàriament la titularitat pública. El model estratègic del 

la MPGM proposa una modificació de la qualificació dels sòls del Parc, prenent com a referència 

els valors ecològics, el context social i econòmic i el planejament territorial, sectorial i urbanístic. 

En la nova qualificació s’identifiquen sis categories diferents, el sistema d’espais lliures de Coll-

serola, el Sistema Hidrogràfic, la Xarxa viària i ferroviària, els equipaments, cementiris i serveis 

tècnics, les vores del parc i altres modificacions.  

 El Sistema d’espais lliures de Collserola qualifica amb clau 29Co tots aquells espais 

inclosos en el PGM com a sòls qualificats com a Sistema de parc forestal (claus 27, 28, 

29), sòls rústics protegits de valor agrícola (clau 24), sòl lliure permanent (clau 26) i sis-

temes de parcs i jardins urbans (clau 6a, 6b,6c). Per poder crear un sistema de gestió 

que pugui evolucionar amb una rapidesa suficient davant de la realitat canviant.  

 Incorpora el Catàleg de masies i cases rurals que té per objecte identificar les cons-

truccions que cal preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambien-

tals, paisatgístiques i socials, possibilitar la seva reconstrucció i rehabilitació i establir les 

condicions reguladores d’ús i edificació. La rehabilitació d’aquestes edificacions va lli-

gada al fet que aportin qualitat al medi natural, és a dir que tinguin conseqüències posi-

tives i duradores per al territori i que siguin d’interès públic. Així mateix, la seva recupe-

ració afavoreix la guarda i custòdia dels espais agrícoles i forestals de la Serra. 

 Reconeix el sistema hidrogràfic atès a que el PGM no el va reconèixer i en aquests 

sòls no s’hi pot permetre cap ús llevat dels previstos dins de la legislació aplicable.  

 S’adequa la xarxa viària i ferroviària amb l’objectiu d’ajustar el planejament a la realitat 

física construïda en aquells punts on hi ha discordança. Reconeix alguns vials existents 

que, malgrat formar part de la xarxa viària bàsica, el PGM no inclou. També, elimina les 

reserves per a vies locals previstes en el PGM però que encara no s’han desenvolupat. 

Al mateix temps que desqualifica els camins i pistes forestals identificades en el PGM 

com a vials. Finalment, suprimeix les reserves per a vies de caràcter metropolità del 
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PGM, com serien, els túnels central i d’Horta, el vial de ronda de Cerdanyola i el vial 

d’enllaç. 

 Els equipaments, cementiris i serveis tècnics regulats inclou aquells equipaments ex-

closos del catàleg de masies i cases rurals i els inclosos amb la nova regulació del PEP-

Nat. La MPGM proposa reconèixer 11 equipaments d’interès públic i social dotats amb 

la clau 7co. Pel que fa els cementiris (clau 25) s’ajusta l’espai en el sòl tot fent-la més 

realista. Els serveis tècnics del Parc poden estar en sòls no urbanitzables, de manera 

que passen a formar parc de la clau 29co. Aquestes instal·lacions són aquelles que si-

guin necessaris o estiguin relacionades amb el desenvolupament d’algun dels usos ad-

mesos en la qualificació del sistema de parc forestal.  

 Les vores del Parc hi ha diversos sòls classificats com a urbanitzables que entren en 

contradicció amb els objectius de la MPGM d’assegurar la connectivitat i minimitzar l’ocu-

pació i la fragmentació de la Serra. Aquests sòls s’han identificat i es proposa la desclas-

sificació de sòl urbanitzable. 

 Pel que fa a les altres modificacions el MPGM proposa la modificació dels sòls qualifi-

cats com a protecció de sistemes a l’entorn de la infraestructures de comunicació, reco-

neix les benzineres existents, les naus existents a l’entorn de la riera de Sant Cugat i 

requalifica les urbanitzacions de Montflorit i de Can Cerdà. 
 

 

1.2. Raó per la qual el pla es sotmet a avaluació ambiental 

La MPGM s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb les 

determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la Llei 6/2009, de 

28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i la disposició addicional vuitena de la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-

neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

Amb això, el procediment d’AAE ordinària queda recollit als articles 17 al 25 de la llei 21/2013, 

els quals estableixen els tràmits i requisits a dur a terme.  

Atenent al marc normatiu, s’inicia amb la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental, 

amb la tramitació del Document Inicial Estratègic (DIE) i, un cop dutes a terme les consultes 

prèvies i emès el Document d’Abast per part de l’òrgan ambiental, es continua amb la redacció 

de l’Estudi Ambiental Estratègic per a l’aprovació inicial (els continguts requerits per l’EAE són 

els que es detallen a l’Annex IV de la Llei 21/2013).  

Posteriorment, i un cop finalitzat el període d’exposició pública del document aprovat inicialment, 

per tal que presentin al·legacions, s’elabora una proposta final del pla que, juntament amb l’EAE, 

el resultat de la informació pública i un document resum de com s’han integrat a la proposta final 

els documents esmentats anteriorment, es remet a l’òrgan ambiental. Una vegada finalitzada 

l’anàlisi tècnica de l’expedient és formula la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) que donarà 

per finalitzat el procés d’AAE. 
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2. Descripció i valoració del procés d’Avaluació Ambiental Estratègica 

2.1. Estructura formal de l’EAE 

L’Estudi Ambiental Estratègic incorpora els continguts establerts per la legislació vigent (Annex 

IV de la Llei 21/2013) i es centra a realitzar una diagnosi complementaria a la de la MPGM que 

detecti els principals valors i condicionants ambientals útils per a l’avaluació ambiental de les 

alternatives i les propostes, per a la detecció de possibles impactes, anàlisi de propostes i plan-

tejament de mesures ambientals per minimitzar-los. L’Estudi Ambiental estratègic (EAE) s’estruc-

tura de la següent manera: 

1. Context de l’avaluació ambiental de la modificació puntual 

1.1. Abast territorial 

1.2. Marc legal  

1.3. Relació de la MPGM amb altres plans i programes  

2. Contingut i objectius de la Modificació puntual  

2.1. Objectius i criteris generals de la Modificació puntual   

2.2. Model estratègic de la proposta d’ordenació 

3. Diagnosi ambiental  

3.1. Medi físic   

3.2. Medi biòtic  

3.3. Medi humà  

4. Objectius de protecció ambiental  

4.1. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)  

4.2. Objectius de protecció ambiental fixats pels plans i programes de rang superior  

4.3. Objectius ambientals 

5. Avaluació ambiental de les alternatives  

5.1. Descripció de les alternatives  

5.2. Avaluació ambiental de les alternatives  

5.3. Justificació de l’alternativa escollida   

6. Resum de les principals propostes de la MPGM  

7. Probables efectes significatius sobre el medi ambient  

7.1. Definició de les zones d’especial importància mediambiental  

7.2. Definició i caracterització dels probables efectes significatius 

7.3. Avaluació ambiental específica de les zones que puguin resultar especialment afectades 

7.4. Matriu de definició i caracterització dels efectes significatius 

7.5. Càlcul de la petjada de carboni 

8. Programa de vigilància ambiental  

8.1. Fase de planejament 
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8.2. Fase d’execució de les actuacions 

8.3. Fase de funcionament 

9. Valoració global del pla 

9.1. Grau d’assoliment dels objectius ambientals 

9.2. Valoració global i conclusions 

10. Resum de caràcter no tècnic 

11.1. Fase de planejament  

11.2. Fase d’execució de les actuacions  

11.3. Fase de funcionament  

11. Plànols ambientals  

 

Per tant, l’estructura de l’EAE és coherent amb els continguts que estableix la normativa d’ava-

luació ambiental (Annex IV de la Llei 21/2013).  

 

2.2. Síntesi dels continguts i conclusions de l’EAE 

2.2.1. Identificació dels aspectes ambientalment rellevants 

La MPGM, a la seva memòria, fa una extensa diagnosi dels valors ambientals dels medis abiòtic, 

biòtic i humà (derivada del document Diagnosi Ambiental del Parc de Collserola fet per la Dipu-

tació de Barcelona l’any 2008 i del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona) i l’EAE la recull en forma de resum sintètic. Per altra banda, s’han estudiat de forma 

més específica aquells elements clau per a l’avaluació ambiental del model d’ordenació del Parc 

que no hagin estat tractats en aquestes diagnosis o que hagin estat tractats de forma superficial, 

de manera que s’ha aportat informació detallada i actualitzada. 

Es resumeixen a continuació les principals característiques del Parc Natural: 

 És un espai protegit metropolità. 

 Collserola contribueix a la conservació de la biodiversitat de l’AMB i es caracteritza per 

un marc ecològic canviant. S’hi troben més de 2.500 espècies al Parc. 

 Existència de dues Reserves Naturals Parcials, alhora que altres figures de protecció. 

Presència de 13 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), 4 dels quals prioritaris. 

 Amb una oferta de gran quantitat de serveis ecosistèmics, destacant el de regulació de 

l’erosió i la hidrologia, pel fet de trobar-se envoltada de zones urbanes, i els serveis cul-

turals, relacionats amb les activitats, la salut, el paisatge i patrimoni. 

 El 98,6% del Parc se situa per sobre del 30% de pendent i el 81,5% roques poc perme-

ables. 

 Espai fragmentat amb una concentració de punts crítics i problemàtiques de connectivitat 

als entorns del Parc i a la seva part central.  

 Els rius, rieres i torrents concentren una part important dels seus valors ecològics i desen-

volupen un paper transcendental per la connectivitat. 
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 És un sistema socio-ecològic, un espai dinàmic amb rellevant intervenció de l’acció hu-

mana i on destaquen dinàmiques relacionades amb l’aforestació, l’abandonament agrí-

cola, la desforestació i la urbanització.  

 Es caracteritza per un elevat nombre d’usuaris i multitud d’activitats antròpiques que ge-

neren pertorbacions.  

 La potencialitat de les activitats primàries contribueixen a la gestió de la biodiversitat i a 

disminuir la vulnerabilitat. 

 Es constata una elevada riquesa i diversitat patrimonial del Parc malgrat l’estat d’abandó 

de bona part de les construccions. 

 

2.2.2. Definició dels objectius ambientals 

Així, a partir de la diagnosi i dels objectius ambientals inclosos en altres documents de planeja-

ment superior, i en base al document d’abast de l’òrgan ambiental, l’Estudi Ambiental Estratègic 

planteja els següents objectius ambientals (que, alhora, incorporen una sèrie de subobjectius que 

els concreten – veure apartat 4.3 de l’EAE -):  

- Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat dels habitats així com la fauna d’especial 

interès associada al Parc.   

- Objectiu 2: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant la Serra de Collse-

rola coma  espai integrat en el sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità. 

- Objectiu 3: Minimitzar l’impacte sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

- Objectiu 4: Modular i controlar les pertorbacions ambientals. 

- Objectiu 5: Conservar i millorar els processos del medi físic. 

- Objectiu 6: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i 

activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural. 

- Objectiu 7: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 

infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

 

2.3. Alternatives 

2.3.1. Descripció, anàlisi i valoració d’alternatives 

La MPGM objecte de l’estudi plantejava a l’avanç 4 alternatives, que es recollien al DIE i que 

feien referència, a grans trets i en el cas de les darreres, a identificar el sistema hidrogràfic i 

regular-lo de manera coherent, racionalitzar la xarxa viària ajustant el planejament a la realitat 

física existent i a eliminar la reserva d’equipaments, cementiris i serveis tècnics, i incorporant 

aquests sòls al sistema d’espais lliures del Parc.  

Més concretament, l’alternativa 1 plantejava zonificar el sistema d’espais lliures en funció dels 

seus valors naturals i paisatgístics existents; l’alternativa 2 proposava una qualificació dels sòls 

segons la seva funcionalitat; i l’alternativa 3 proposava una qualificació urbanística del sistema 

d’espais lliures única i homogènia per a tots els sòls del Parc.  

Arrel del document d’abast, l’Òrgan Ambiental determinava que calia definir una alternativa que 

tingués en compte els espais de vora, fora dels límits estrictes del Parc Natural, en tant que tenen 

gran importància per la connectivitat externa del Parc. 

Atenent a aquesta proposta d’alternatives, entre les consideracions que fa el document d’abast, 

i en relació al paper de la MPGM en la protecció dels valors naturals del Parc, en destaca una 
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especialment: la necessitat d’incorporar una alternativa que incorpori els espais funcionals a l’ex-

terior del Parc Natural amb una ordenació adequada per tal d’assegurar la permeabilitat ecolò-

gica de la Serra de Collserola. 

Amb això, la MPGM incorporava per l’aprovació inicial una nova subalternativa o ajust de l’alter-

nativa 3, anomenada alternativa 3.1, per tal de tenir en compte la proposta de l’òrgan ambiental. 

Així, a l’EAE avalua les següents 3 alternatives: 

 

— Alternativa 0: No modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural 

— Alternativa 1: Qualificacions segons valors naturals i paisatgístics 

— Alternativa 2: Qualificacions segons valors funcionals 

— Alternativa 3: Qualificació única multifuncional 

 Alternativa 3.1: Qualificació única multifuncional amb la incorporació dels 

àmbits de vora claus per a la connectivitat 

 

Així doncs, i en base a l’anàlisi d’alternatives que es desenvolupa a l’EAE (veure apartat 5.2.) en 

relació als objectius ambientals, es considera que, i tot i que manté part de les reserves d’equi-

paments i cementiris, l’alternativa que dóna major compliment als objectius ambientals és l’alter-

nativa 3.1, ja que resol les problemàtiques ambientals que depenen més del planejament general 

urbanístic i genera un marc de protecció global adequat al marc legal i normatiu actual, derivant 

al PEPNat la regulació més detallada dels espais d’interès connector i de les Reserves Naturals 

Parcials. Així, al no delimitar uns àmbits concrets amb unes funcions preponderants, no es con-

diciona excessivament els instruments derivats, com el PEPNat, que tindrà una major incidència 

sobre la consecució dels objectius ambientals plantejats. A més, cal tenir en compte les millores 

que presenta l’alternativa 3.1 respecte la 3 en relació a contemplar els àmbits de vora per tal de 

garantir la connectivitat amb altres espais naturals. 
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2.4.  Tramitació 

En la següent taula es vol fer un repàs de les fases d’avaluació ambiental que s’han dut a terme 

i dels documents que s’han generat, fent constar algunes dades de referència: 

 

Taula 11: Històric del procés d’avaluació ambiental de la MPGM 
Font: AMB 

 

 

 

 

D
a

te
s
 

Fase de tra-
mitació del 

Pla 

Documents ge-
nerats 

Data d’emissió/publica-
ció 

Localització i consulta  

O
c
tu

b
re

 2
0

1
6

 

Aprovació 
de l’avanç 

de la MPGM 

Avanç de la 
MPGM que inclou 
Document Inicial 
Estratègic (DIE) 

25 d’octubre de 2016  

D
e
s
e

m
b

re
 

2
0

1
6

 -
 M

a
ig

 

2
0

1
7
 

Informació 
pública 

Document d’abast 2 de maig de 2017 
BDAA (Departament de 
Territori i Sostenibilitat) 

J
u

lio
l 
2

0
1

8
 

Aprovació 
inicial de la 

MPGM 

Aprovació inicial 
de la MPGM que 

inclou EAE 
24 de juliol de 2018 

http://www.amb.cat/web
/territori/urbanisme/pep-

nat-i-mpgmco 

A
g

o
s
t 
2

0
1
8

 –
 F

e
b

re
r 

2
0

1
9
 

Informació 
pública i 

consultes a 
les adm. 
afectades 

Proposta del pla 
per sotmetre a 

aprovació provisi-
onal. Inclou el 

EAE actualitzat i 
el Document Re-

sum. 

Febrer 2019 
http://www.amb.cat/web
/territori/urbanisme/pep-

nat-i-mpgmco 

Declaració Ambi-
ental Estratègica 

Abril 2019 
BDAA (Departament de 
Territori i Sostenibilitat) 

A
b

ri
l 
2
0

1
9
 

Aprovació 
provisional 

Aprovació provisi-
onal MPGM 

30 abril 2019 
http://www.amb.cat/web
/territori/urbanisme/pep-

nat-i-mpgmco 

A
n

y
 2

0
2

0
 

Aprovació 
definitiva 

Text refós MPGM Pendent 
http://www.amb.cat/web
/territori/urbanisme/pep-

nat-i-mpgmco 



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Estudi ambiental estratègic i Document Resum 

 

2.5.  Valoració de la informació emprada 

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental de la MPGM s’ha utilitzat informació de 

base actualitzada procedent de fonts fiables tals com: 

 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

 Barcelona Regional (BR) 

 Centre de la Propietat Forestal (CPF) 

 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

 Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) 

 Pla agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) 

 Collserola. El Parc Metropolità de Barcelona. Intervencions 1983-2008 (CPNSC) 

 Mapa de cobertes del sòl del CREAF  

 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

 Pla General Metropolità (PGM) 

 Departament d’Interior-Protecció Civil 

 Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil Generalitat de Catalunya 

 Catàleg del Paisatge de Catalunya (Observatori del Paisatge de Catalunya) 

 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 

(DIBA) 

 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (SIGPAC) 

 Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona (DTES) 

 Estudi XM 

 

A més, s’han consultat diversos estudis tècnics realitzats per agents públics i privats entre els 

quals destaquen especialment els que tenen relació amb la connectivitat ecològica i l’ús públic a 

la Serra de Collserola: 

 Determinació i avaluació dels espais d’especial interès connector del sistema de connec-

tivitat ecològica de l’Espai “Serra de Collserola” (Mayor et al, 2003). 

 Estudi bàsic de permeabilitat ecològica i fragmentació del territori en relació a l’espai del 

PEIN “Serra de Collserola” (Mayor i Belmonte, 2003). 

 Anàlisi i determinació de les actuacions per garantir la connectivitat ecològica en la zona 

de contacte entre el connector ecològic occidental i el Parc de Collserola (Mayor et al, 

2004). 

 Guia de geologia de Collserola (Parc de Collserola, 2008). 
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 Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona: connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmen-

tació (Barcelona Regional, 2013). 

 Noves perspectives per a la gestió dels espais naturals periurbans (SGM, 2016). 

 Manual d’ús per a l’eina de càlcul d’emissions de CO2 generades pel planejament urba-

nístic municipal general (ENT environment & management, 2017) 

 Complex Berta. Història d’una mina (de Pedro, 2019) 

 

Tanmateix, l’AMB ha encarregat la realització dels següents estudis i informes de detall amb 

motiu de la MPGM, fet que ha permès ampliar la informació disponible per la seva avaluació 

ambiental: 

 Zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola (TYPSA, 2017) 

 Estudi de mobilitat de la Modificació Puntual del PGM i del Pla Especial de Protecció del 

Medi Natural i Paisatge del Parc Natural de Collserola (Lavola, novembre 2017) 
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3. Informació pública i consultes amb les administracions afectades 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar com s’han pres en consideració els resultats de les con-

sultes realitzades, tant amb les diferents administracions durant el procés de redacció de la 

MPGM com durant la fase d’informació pública. Així doncs, en els següents apartats es fa una 

anàlisi de les aportacions rebudes de caràcter ambiental per les diferents administracions i públic 

consultat, en la fase d’avanç i inicial, i se’n valora la seva integració.  

Abans d’entrar en matèria es considera rellevant recordar com s’organitza la governança del Pla 

en tres nivells (veure apartat 1.3. “Organització i procés de treball a partir del Decret 146/2010” 

de l’EAE): 

 

 Comissió institucional, l’òrgan decisori de la redacció i tramitació del Pla, on estan re-

presentades totes les administracions que d’una manera o altra intervindrien en la redac-

ció del Pla especial del Parc Natural de la Serra de Collserola, incloent els governs locals 

amb terme municipal dins de l’àmbit del Parc. 

 Ponència tècnica, que hauria de garantir una major operativitat en la coordinació tècnica 

entre institucions, integrada per les següents institucions: Direcció General de Polítiques 

Ambientals de la Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona, 

CPNSC i Ajuntaments. 

 Secretaria tècnica, responsable de dur a terme la coordinació tècnica de les Comissi-

ons, i directora d’un equip redactor multidisciplinar amb tècnics de diferents administra-

cions. 

 

Amb això, durant tot el procés ha hagut reunions amb la ponència tècnica per tal de validar les 

diferents propostes (per temàtiques) del Pla i la MPGM, així com amb la Comissió Institucional. 

Aquest fet, que es resumeix en els quadres següents, es considera molt rellevant en tant que ha 

permès un debat i validació tècnica constant i per temes durant els treballs de redacció de la 

MPGM:  
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PONÈNCIA TÈCNICA DATA  

Sessió constitutiva 7 de juliol de 2016  

Avanç MPGM d’acompanyament 
PEPNat 

6 de setembre de 2016  

Conformitat Avanç MPGM d’acom-
panyament PEPNat 

20 de setembre de 2016 
Aprovació avanç MPGM Consell: 
25 d’octubre de 2016 

Conceptes i objectius generals 
PEPNat 

8 de novembre de 2016  

Ús públic 13 de desembre de 2016  

Àmbit funcional 7 de febrer de 2017  

Les construccions existents i el ca-
tàleg de masies 

7 de març de 2017  

Equipaments, cementiris i serveis 
tècnics 

9 de maig de 2017  

Infraestructures 13 de juny de 2017  

Sistema hidrogràfic 11 de juliol de 2017  

Instruments de regulació 12 de setembre de 2017  

Estratègia ecològica 10 d’octubre de 2017  

Presentació esborrany PEPNat i 
MPGM per la inicial 

22 de març de 2018 
Aprovació inicial MPGM Consell: 
24 juliol de 2018 

Presentació esborrany PEPNat i 
MPGM per la provisional 

12 de febrer de 2019 
Aprovació provisional MPGM 
Consell: 30 d’abril de 2019 

Presentació Text refós gener/febrer de 2020  

Taula 12: Calendari de reunions 2016-20: Ponència tècnica 
Font: AMB 
 

 
COMISSIÓ INSTITUCIONAL  

Reestructuració de la governança, procés participatiu i estat dels treballs 25 de de maig de 2016 

Aprovació Avanç MPGM 5 d’octubre de 2016 

Addenda al Conveni i estat dels treballs 27 de setembre de 2017 

Aprovació Inicial MPGM 29 de juny de 2018 

Aprovació Provisional MPGM 30 d’abril de 2019  

Text Refós gener/febrer de 2020 

Taula 13: Calendari de reunions 2016-20: Comissió institucional 
Font: AMB 

 

 

3.1. Fase avanç 

3.1.1. Aportacions derivades del procés de consulta i participació pública 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, després de l’aprovació de l’Avanç del PEPNat es va dur a 

terme la primera fase de participació ciutadana, durant la qual es van recollir 594 suggeriments 

que es van tenir en compte a l’hora de redactar l’Avanç de la MPGM. 

Així mateix, des de juliol de 2016 i fins a l’aprovació de l’Avanç de la MPGM es van celebrar tres 

ponències tècniques en les quals van participar representants de la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola i els diversos ajuntaments de l’àmbit de la MPGM i del PEPNat. Les dates i 

els temes d’aquestes ponències són les següents: 
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- 7 de juliol de 2016: presentació i debat sobre el document d’Avanç de la MPGM. 

- 6 de setembre de 2016: retorn dels suggeriments aportats pels membres de la ponència 
tècnica a la sessió anterior. 

- 20 de setembre de 2016: exposició dels ajustos introduïts i validació del document. 

 

Finalment, l’Avanç de la MPGM va ser aprovat pel Consell Metropolità el 25 d’octubre de 2016. 

 

3.1.2. Incorporació de les determinacions del document d’abast i informes d’altres admi-

nistracions 

L’òrgan ambiental, concretament l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, 

va emetre el document d’abast de la MPGM el 2 de maig de 2017. En el següent quadre es 

resumeixen les determinacions del mateix, els apartats que s’esmenen15 i la proposta de resolu-

ció. També s’incorporen les determinacions de les diferents administracions consultades per l’òr-

gan ambiental, així com els informes territorials i urbanístics: 

                                                      

15 EAE: Estudi Ambiental Estratègic (EAEs Estudis d’ambdós instruments); PEPNat i MPGM: es refereix a la memoria 

del PEPNat i de la MPGM 
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Determinació Document Proposta resolució 

AVALUACIÓ DEL DIE 

Relació amb altres plans i programes 

Cal completar l’apartat en dos sentits: 

- Definir específicament les determinacions i objectius 

ambientals que es deriven dels principals plans i pro-

grames 

- Incloure alguns plans i programes que especifica el 

DA 

EAE Es completa l’apartat Objectius ambientals de l’EAE. 

 

Estudiar les actuacions establertes en els plànols d’ordenació 

6-12.3 del PEPCo pel que fa a les propostes del Pla especial 

de protecció en relació amb la MPGM, tot valorant la seva in-

corporació dins de la Modificació. 

EAE Es dóna resposta a l’apartat de Planejament urbanístic i derivat, a la Diagnosi am-

biental de l’EAE. 

Elements ambientalment rellevants 

Completar l’apartat segons les determinacions del DA en rela-

ció a: 

- Biodiversitat 

- Hàbitats I fauna associada 

- Permeabilitat I connectivitat ecològica 

- Cobertes del sòl I paisatge 

- Contaminació atmosfèrica 

 

EAE Es completen els apartats corresponents de l’apartat Diagnosi Ambiental de l’EAE. 
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Objectius, criteris i indicadors ambientals 

Refer l’apartat segons les determinacions del DA amb un re-

plantejament dels objectius ambientals i els indicadors asso-

ciats 

EAE S’esmena l’apartat Objectius ambientals de l’EAE 

Anàlisi de les alternatives 

Manca un major nivell de detall de les alternatives plantejades 

per tal de disposar d’una valoració més realista i objectiva de 

la idoneïtat ambiental 

MPGM/EAE Es completa a l’apartat AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES. 

Valorar una alternativa que valori la incorporació dels espais 

funcionals de l’exterior del Parc i els sòls urbanitzables dins 

del Parc 

MPGM/EAE Es completa amb la inclusió de la subalternativa 3.1. a l’apartat AVALUACIÓ AM-

BIENTAL DE LES ALTERNATIVES.  

Caldrà completar l’anàlisi de les alternatives plantejades i la 

seva valoració a partir de la confrontació amb els objectius i 

criteris ambientals tenint en compte l’escenari més desfavora-

ble 

EAE/PEPNat Es completa a l’apartat AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES, tot i 

que hi ha aspectes que s’aborden des del PEPNat. 

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES 

Cal prioritzar una qualificació basada en els valors naturals i 

ecològics: 

  

La proposta de la MPGM haurà d’incorporar, com a mínim, 

una subqualificació que garanteixi: 

- Els valors naturals de les RNP 

- La funcionalitat ecològica del mosaic agroforestal 

- La connectivitat ecològica externa i interna 

MPGM/PEPNat En aplicació de la MPGM s’atorga la clau de màxima protecció (29co) a tot el Parc 

i es reconeix l’SH. Amb la clau 29co es permeten les activitats agrícoles que pre-

tenen fomentar el mosaic agroforestal. Alhora, el PEPNat reconeix els espais d’in-

terès connector. D’altra banda, l’article 29 de la MPGM deriva al PEPNat els usos 

del sòl que es podran implantar. 
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Incorporar els espais funcionals situats fora de l’àmbit del 

Parc, tot establint la qualificació i regulació adequada per tal 

de mantenir i/o millorar la seva funcionalitat connectora. 

MPGM/EAE Es completa a l’apartat Descripció de les alternatives; on s’inclouen alguns àmbits 

de l’espai funcional a través de l’alternativa 3.1.  D’altra banda, l’article 29 ho deriva 

al PEPNat, on s’estableix l’espai funcional. 

La MPGM reconeix, a més, el sistema hidrogràfic amb clau SH. 

Caldrà realitzar una ordenació més restrictiva dels sòls d’in-

terès connector (interiors i exteriors) 

PEPNat/MPGM Es completa a l’apartat de Descripció de les alternatives; on s’inclouen els àmbits 

de l’espai funcional que tenen funció connectora i es reconeix el sistema hidrogrà-

fic, a través de l’alternativa 3.1.  

A través de l’article 29, és el PEPNat el que estableix els espais d’interès connector 

i les seves mesures corresponents. 

Cal fer extensible la qualificació de sistema hidrològic a la to-

talitat de cursos i torrents 

MPGM/EAE S’ha fet un estudi específic que delimita l’SH del Parc a partir de l’anàlisi de la 

inundabilitat a l’apartat Avaluació ambiental específica de les zones que puguin 

resultar afectades de manera significativa. 

Cal establir el marc òptim per potenciar actuacions desfrag-

mentadores 

MPGM/PEP-

Nat/EAE 

En la delegació d’aquesta funció al PEPNat, aquest defineix els espais d’interès 

connector (dins i fora del Parc natural), i la MPGM fa una proposta de vores als 

seus punts més crítics. A més, la MPGM retira les reserves d’equipaments i viàries 

i es regulen les activitats desfragmentadores a la normativa. El PEPNat proposa 

també projectes estratègics de millora de la connectivitat. 

Cal definir quins àmbits són més idonis ambientalment per a 

la implantació de determinats usos 

MPGM/PEPNat La MPGM ho deriva al PEPNat, que determina els usos aptes per cada construcció 

identificada al catàleg, establint criteris que garanteixen la protecció ambiental. 

Caldrà incorporar les determinacions de l’informe de l’ATM MPGM/PEP-

Nat/EAEs 

S’ha fet un estudi específic que aborda i analitza les determinacions de l’informe 

de l’ATM. 

Importància d’aclarir els punts relacionats amb l’aprofitament 

de biomassa 

MPGM La MPGM es regula a través de l’Article 23. 4.1 a) i el PEPNat, ho concreta tal i 

com estableix l’article 5 

Igualment per a la possibilitat d’usos agrícoles i ramaders MPGM/PEPNat A la MPGM es regula a través de l’Article 23. 4.1 a) i el PEPNat ho concreta tal i 

com estableix l’article 5. 
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ALTRES ASPECTES DE VALORACIÓ GLOBAL 

La proposta de la MPGM caldrà que doni compliment també 

al DA del PEPNat pel fet que està totalment interrelacionada 

EAE’s S’han tingut en compte els dos Documents d’Abast. 

Determinació Document Proposta resolució 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

Incorporar com a mesures les determinacions que fan referèn-

cia a: 

- Qualsevol obra de pas, encreuaments amb conduc-

cions o serveis sota lleres es faci d’acord la guia tèc-

nica de l’ACA 

- Els càlculs hidrològics i hidràulics es facin d’acord la 

guia tècnica de la l’ACA 

MPGM/PEP-

Nat/EAE 

Es deriva al PEPNat, que incorpora mesures de protecció ambiental al respecte. 

S’ha tingut també en compte en l’estudi de TYPSA Zonificació dels espais fluvials 

del Parc Natural de la Serra de Collserola (Annex 1. Zonificació dels espais 

fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola). 

Abastament.  

Caldrà incloure: 

- Descripció de la xarxa actual i de les noves propostes 

de planejament 

- Necessitats d’aigua del creixement 

- Justificació del grau de suficiència 

 

PEPNat/EAE La MPGM ho deriva al PEPNat, que és la figura que concreta els usos amb possi-

bilitat d’implantació. Tanmateix, no es pot establir un volum hídric concret, atès que 

aquest dependrà dels usos que s’implantin finalment i de la seva intensitat. 

Incloure mesures enfocades a fomentar l’estalvi i l’ús eficient i 

racional de l’aigua 

 

MPGM/PEP-

Nat/EAEs 

Es deriva al PEPNat, que incorpora mesures de protecció ambiental al respecte. 
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Sanejament. Caldrà completar l’EAE amb la següent informa-

ció: 

- Especificar la separació de les aigües 

- Analitzar la infraestructura de sanejament, el grau de 

suficiència i previsió d’actuació 

- Justificar l’adequació al Decret 130/2003 

PEPNat/EAE La MPGM ho deriva al PEPNat, que concreta els usos amb possibilitat d’implanta-

ció i estableix mesures al respecte. 

Tenir en compte les consideracions de l’informe en referència 

a les mesures de gestió i/o actuació en els torrents i rieres, als 

sòls urbanitzables i RLU. 

PEPNat Es deriva al PEPNat, que incorpora mesures de protecció ambiental al respecte. 

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA 

Revisar el mapa de les zones potencialment vulnerables per 

la contaminació atmosfèrica (es designa com a zona 1 la BP-

1413 i en canvi no s’hi designa la C-58) 

EAE S’ha revisat i la zonificació es basa en la diagnosi ambiental al Parc de Collserola 

(Diputació de Barcelona, 2008), pàgs. 29-36, que correspon a l’apartat Contami-

nació atmosfèrica, acústica i lumínica. 

Caldria fer un estudi d’inundabilitat per tal de determinar el do-

mini públic i els espais afectats pel període de retorn Q10. 

No queden clars els criteris emprats per incorporar uns cursos 

fluvials i deixar d’altres fora del planejament quan tenen ca-

racterístiques morfològiques similars. 

MPGM/EAE S’ha dut a terme un estudi dinundabilitat que identifica els diferents períodes de 

retorn i ha permès delimitar l’SH a l’apartat Avaluació ambiental específica de les 

zones que puguin resultar afectades de manera significativa. 

Quan a la connectivitat ecològica proposen: 

- Identificar i delimitar els corredors 

- Desenvolupar criteris i objectius per aplicar a aquests 

espais 

- Preveure millores dels espais actualment degradats 

que estan situats en els punts de connectivitat ecolò-

gica (exemple dues activitats a Cerdanyola 

MPGM/PEP-

Nat/EAE 

La MPGM fa una proposta de connectivitat als àmbits de vora on aquesta està més 

compromesa i reconeix el sistema hidrogràfic amb clau SH. En la delegació al 

PEPNat, aquest identifica els espais d’interès connector a nivell de Parc i espai 

funcional i proposa projectes específics de millora de la connectivitat. 
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Proposen identificar les antigues explotacions d’argiles i pe-

dreres que hauran de ser restaurades i estudiar quins siste-

mes de restauració podrien ser emprats per garantir l’acompli-

ment dels objectius ambientals del Pla. 

PEPNat S’aborda des del PEPNat en les Àrees d’especial significació i a la normativa a 

l’article 23. Alhora, a l’ estudi específic de les pedreres del Parc per avaluar les 

millors estratègies de restauració. 

Estudiar i identificar els riscos, especialment el risc d’incendi 

forestal 

MPGM/PEP-

Nat/EAE 

Es completa a l’apartat  Riscos. 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 

Estableix una sèrie de criteris a tenir en compte de cara a fer 

les actuacions proposades 

PEPNat/EAE Queda derivat a les mesures proposades pel PEPNat 

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) 

Emmarcament 

Tenir en compte que l’àmbit forma part de la zona de protecció 

especial per a l’ambient atmosfèric de manera que es troba 

inclòs en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 

de la Regió Metropolitana de Barcelona 

EAE S’ha tingut en compte en la redacció de l’apartat Contaminació atmosfèrica, acús-

tica i lumínica. 

Diagnosi 

Es recomana analitzar la mobilitat que generen els usos exis-

tents al parc i els nous usos que es poden derivar del desen-

volupament de la MPGM, a partir d’una estimació dels volums 

de mobilitat i dels repartiments modals d’aquesta 

MPGM/EAE S’ha fet una anàlisi de la mobilitat, a l’apartat Mobilitat, a més d’un estudi específic 

elaborat per Lavola (Annex 2. Estudi de mobilitat). 

Objectius ambientals 

Incorporar un nou objectiu ambiental que incideixi en la neces-

sitat de garantir un correcte accés en modes no motoritzats i 

en transport públic a l’àmbit del parc i desincentivar l’accés en 

vehicle privat 

EAE S’ha completat l’apartat Objectius ambientals en base els objectius que determina 

el Document d’abast de la MPGM. 
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Jerarquitzar els objectius ambientals justificant els criteris em-

prats 

Avaluació de les alternatives 

Es recomana que també es tingui en compte les diferències 

en el potencial de mobilitat que generin els diferents escenaris 

previstos tenint en compte les diferents opcions de regulació 

plantejades 

MPGM/PEP-

Nat/EAEs 

Es completa a l’apartat AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES. 

Propostes del pla: 

- Caldrà realitzar una consulta als òrgans gestors des 

les diferents reserves viàries amb l’objectiu d’asse-

gurar que la mateixa no forma part d’algun eix neces-

sari per a garantir la funcionalitat de la xarxa viària 

MPGM Les propostes es fan en la línia del Pla Territorial de manera que es considera que 

serà coherent. A més a més, es demanaran els corresponents informes sectorials. 

- Incorporar mesures incentivadores dels desplaça-

ments no motoritzats 

PEPNat S’ha fet un estudi específic de mobilitat que preveu mesures en aquest sentit, que 

queden recollides al PEPNat (Annex 2. Estudi de mobilitat). 

- Garantir la coherència de la proposta amb el Mapa 

ciclable de la RMB, amb les actuacions de connexió 

supramunicipal per a vianants i bicicletes i amb les 

iniciatives que puguin sorgir dels municipis localitzats 

dins de l’àmbit 

PEPNat Al PEPNat s’han fet propostes en relació a la mobilitat, que s’han tingut també en 

compte a l’ús públic del Parc. 

- Caldrà analitzar a potencialitat d’accés al Parc en 

transport públic i les condicions d’intermodalitat amb 

els modes no motoritzats 

PEPNat S’ha fet un anàlisi de la mobilitat específica que analitza aquest aspecte de l’accés 

al Parc (Annex 2. Estudi de mobilitat). A part, les propostes del PEPNat van en 

aquest sentit i es preveuen objectius específics que en fan referència. 

- Caldrà tenir en compte que està previst l’inici de re-

dacció del PDU de reserves de sòl per a Park&Ride 

fet que haurà de ser tingut en compte a l’hora de pre-

veure la regulació dels usos admissibles 

- No s’ha pogut disposar d’informació relacionada amb el PDU. 
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CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA NATURA 

Qüestions de caire general:   

- Tenint en compte la importància que té i que se li 

dona a la connectivitat de l’espai es considera que 

caldria valorar una nova alternativa que inclogui l’es-

pai funcional 

MPGM/PEPNat A l’apartat AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES, s’incorpora una 

nova alternativa com a subalternativa de la 3, la 3.1., la qual inclou alguns àmbits 

amb interès connector de l’espai funcional i el PEPNat incorpora a l’àmbit del Parc 

l’Espai funcional. 

- Els objectius plantejats són molt genèrics, cal con-

cretar-los a la realitat del parc 

EAE Es refan els objectius de l’apartat  Objectius ambientals segons les determinacions 

del DA. 

- Es proposa incloure una llista raonada de les possi-

bles modificacions del PGM que s’han desestimat i 

una valoració dels possibles efectes que pot tenir 

aquesta decisió 

MPGM S’incorporen totes les modificacions a l’apartat AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES 

ALTERNATIVES. 

- Proposen un replantejament de les alternatives que 

tinguin en compte la inclusió de sectors de la perifèria 

del parc amb valor connectiu i una alternativa que es-

tableixi una qualificació específica  

MPGM/EAE A l’apartat AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES, s’incorpora una 

nova alternativa com a subalternativa de la 3, la 3.1., la qual inclou alguns àmbits 

amb interès connector dels espais de vora. 

Qüestions específiques:   

- Caldria descriure amb detall la metodologia d’avalu-

ació (referint-se a l’eina multicriteri) 

PEPNat Es deriva al PEPNat,  que incorpora un annex específic que en fa referència. 

- Cal considerar amb major rellevància els riscos am-

bientals existents: risc d’incendi, així com ventades, 

etc. 

MPGM/EAE Es completa l’apartat  Riscos, de la Diagnosi ambiental. 

- Cal reforçar la diagnosi en relació a alguns aspectes 

significatius: biodiversitat, canvi climàtic, contamina-

ció atm., lumínica, sonora, d’aigües... 

EAE Es reforça l’apartat DIAGNOSI AMBIENTAL DELS ENTORNS DE LA MPGM. 
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- Valorar què suposaria la incorporació dels espais pe-

rifèrics (beneficis, canvis, etc.) 

MPGM/PEPNat Es fa una proposta de vores i se n’avaluen els impactes ambientals potencials a 

l’apartat Avaluació ambiental específica de les zones que puguin resultar afectades 

de manera significativa. A més, el PEPNat incorpora l’Espai funcional. 

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC 

Qualitat de l’aire   

- Tenir en compte la valoració de l’estat de la qualitat 

de l’aire a la ZQA1 i 2. 

EAE Es completa la diagnosi, apartat l’apartat Contaminació atmosfèrica, acústica i lu-

mínica. 

- Impacte sobre la qualitat de l’aire: caldrà avaluar si 

es genera un excés de mobilitat motoritzada i que les 

actuacions que es desenvolupen siguin compatibles 

amb el medi ambient i no comportin un increment 

dels contaminants locals (i si és el cas preveure me-

sures correctores per minimitzar-los) 

EAE Es té en compte a l’apartat PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL 

MEDI AMBIENT. 

Qualitat lumínica   

- Tenir en compte la normativa que llista l’informe MPGM/EAE Ja queda recollit a la normativa de la MPGM remetent-se a la normativa sectorial 

vigent. 

- Els aparells d’enllumenat hauran de donar compli-

ment a les característiques permeses i els nivells mà-

xims de l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 

d’agost, així com a les condicions que s’especifiquen 

en l’informe 

PEPNat/EAE A través de la normativa, en concret, l’article 14 de la MPGM ho deriva al PEPNat, 

on s’estableixen mesures de protecció ambiental al respecte. 

- No es poden classificar com a zona de protecció me-

nor (E4) els espais que estan a menys de 2 km d’una 

zona de protecció màxima 

 

PEPNat No hi ha cap zona E4 continguda al Parc, tanmateix, al PEPNat es proposa que 

l’espai funcional passi a ser E2 allà on actualment és E3. 
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DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL - OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC 

Reforçar la component del Canvi Climàtic amb una avaluació 

adequada de la petjada de carboni associada al pla ( a l’in-

forme s’especifiquen alguns estudis i informes a tenir en 

compte) i avaluant la vulnerabilitat dels sistemes ambientals 

del Parc 

EAE/PEPNat Es deriva al PEPNat que, en el marc de redacció de l’EAE, avalua la petjada de 

carboni actual i dels escenaris futurs resultat del Pla. 

Cal completar l’apartat d’altres plans i programes segons les 

determinacions de l’informe 

EAE Es completa a l’apartat Relació de la MPGM amb altres plans i programes 

Plantejar un conjunt de mesures d’adaptació jerarquitzades 

d’acord amb el grau de vulnerabilitat del sistema i un calendari 

d’actuacions 

PEPNat Es deriva al PEPNat, que incorpora mesures de protecció ambiental al respecte, a 

més del Programa de Vigilància Ambiental amb un seguiment i monitoratge del 

Canvi Climàtic i una bateria d’indicadors ambientals. 

Per la valoració dels serveis ecosistèmics i, concretament, la 

capacitat d’embornal del Parc, proposa tenir en compte un es-

tudi dut a terme pel CREAF 

EAE Es té en compte a l’apartat Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la 

hidrologia 

 

Pel que fa als riscos cal tenir en compte que un dels impactes 

destacats del canvi climàtic és l’increment de fenòmens mete-

orològics fet pel que es considera prioritari implantar mesures 

en l’àmbit de la gestió forestal i agrícola sostenible i selectiva 

que potenciï l’aprofitament de la biomassa i la producció agrí-

cola i ramadera 

EAE/PEPNat Es deriva al PEPNat, el qual estableix les mesures corresponents. 

Quan a alternatives aporten per escollir aquella que ofereixi 

més protecció a les zones vulnerables als impactes del canvi 

climàtic. 

EAE Es té en compte en la valoració de les alternatives a l’apartat Avaluació ambiental 

de les alternatives.  

SECCIÓ DE BIODIVERSITAT I MEDI NATURAL DELS SERVEIS TERRRITORIALS A BCN 
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Cal donar prioritat els serveis ecosistèmics de suport i regula-

ció per damunt dels d’aprovisionament.  

Seria adient incorporar en aquesta avaluació el nombre i vo-

lum de les captacions a què estan sotmeses les conques, 

causa principal de la disminució de les reserves d’aigua 

PEPNat Es deriva al PEPNat, amb l’estratègia ecològica que, a banda de la preservació de 

la biodiversitat, considera la maximització dels serveis ecosistèmics. 

Caldria delimitar, zonificar i aclarir en quines superfícies fores-

tals es durà a terme l’aprofitament de biomassa forestal 

PEPNat Es deriva al PEPNat, que esmenta l’aprofitament de la biomassa a l’apartat de 

Valorització dels recursos naturals 

Caldria vetllar per a què la MPGM garantís una millor protecció 

dels anomenats boscos singulars 

MPGM/PEP-

Nat/EAE 

En l’anàlisi dels possibles vectors afectats per la MPGM s’ha tingut en compte la 

presència dels vectors ambientals per proposar mesures. Alhora, al PEPNat els 

boscos singulars estan integrats com a capa que forma part del mapa de valor 

ecològic de l’eina, que s’han tingut en compte a l’hora de validar els models del Pla 

Especial (nivell estructural). 

Es proposa replantejar aspectes referents a la biodiversitat i 

als objectius de la MPGM 

EAE Es replantegen els objectius segons les determinacions del DA 

Caldria incloure els espais lliures de la perifèria de l’àmbit del 

parc i aquells indrets d’interès en matèria de connectivitat eco-

lògica 

MPGM/EAE A l’apartat 4. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVA s’inclou l’alterna-

tiva 3.1., la qual inclou aquells àmbits de l’espai funcional que tenen interès per la 

connectivitat 

Es recomana preveure el desenvolupament d’un mosaic agro-

forestal en aquests sectors de la perifèria i amb menor pen-

dent que afavoririen un increment de la biodiversitat i funcio-

nalitat de l’espai protegit 

MPGM/PEPNat La MPGM permet l’activitat agrícola a tot el Parc i el PEPNat ho concreta identifi-

cant les àrees prioritàries per l’agricultura i la pastura. 

Cal limitar l’ús més intensiu a les zones menys sensibles i allu-

nyades dels sectors de més valor natural 

PEPNat Es deriva aquesta funció al PEPNat, que fa una zonificació del territori establint les 

Illes de tranquil·litat i estableix uns criteris que condicionen els usos per garantir la 

protecció dels elements sensibles. 

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL 
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Esmenta els establiments AG (accidents greus) ubicats dins 

dels municipis de referència però en descarta qualsevol tipus 

d’afectació pel fet que es troben a més de 2 km de distància 

de l’àmbit 

EAE Es completa a l’apartat Riscos. 

Determinació Document Proposta resolució 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 

Es valora positivament el global de la proposta tot i que es 

proposen alguns ajustos/revisions en relació a: 

- Aclarir els usos que s’admeten (hoteler no) 

- Reflexionar en relació als sòls urbans executats, ur-

banitzables en procés de desenvolupament i a les 

zones qualificades de 6b 

- Excessiva restricció en relació als SSTT i cementiris 

MPGM Queda recollit i analitzat al llarg de la MPGM. 

També s’apunta que el plànol de règim de sòl vigent del docu-

ment no recull la realitat 

MPGM Els plànols aportats a la MPGM recullen el règim de sòl ajustat a la realitat 

Cal que el document incorpori un plànol de règim de sòl pro-

posat 

MPGM Els plànols aportats a la MPGM recullen el règim de sòl ajustat a la realitat 

Es demana una reflexió en relació a la delimitació de la MPGM 

en tant que és una oportunitat per resoldre problemàtiques de 

sòls urbanitzables a les vores del parc 

MPGM Es fa una proposta de vores a l’apartat Avaluació ambiental específica de les zones 

que puguin resultar afectades de manera significativa. 

Taula 14: Resposta als informes de l’òrgan ambiental, informes sectorials i informes urbanístics i territorials  
Font: AMB (2018) 
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3.2. Fase aprovació inicial  

El 24 de juliol de 2018, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va adoptar 

aprovar inicialment el PEPNAT i la MPGM, tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 

d’acord amb el que determina l’article 8.1 l) i la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, 

de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com a la clàusula segona del Conveni 

interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’AMB, la Diputació de Bar-

celona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

A partir d’aquesta data es va acordar suspendre la tramitació de plans, projectes i l’atorgament 

de llicències; exposar l’expedient a informació pública pel termini de tres mesos; donar coneixe-

ment per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública; sol·licitar informe als orga-

nismes sectorials afectats; concedir audiència als ajuntaments inclosos en l’àmbit i als ajunta-

ments limítrofs; i notificar l’acord a les administracions a les persones interessades i al públic 

interessat.  

Concretament, el dia 8 d’agost es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

l’anunci pel qual es fa pública l’aprovació inicial del PEPNat. Així mateix es va procedir a la in-

serció d’un anunci al diari La Vanguardia el dia 9 d’agost de 2018.  

L’endemà de la publicació al diari es va iniciar el període d’informació pública que es va ampliar 

fins al 10 de gener del 2019 en la sessió del 27 de novembre de 2018 del Consell Metropolità. 

 

3.2.1. Aportacions derivades del procés de consulta i participació pública 

Procés participatiu 

El procés participatiu en aquesta fase es va desenvolupar a través de sis canals diferents, els 

quals s’exposen a continuació, conjuntament amb un resum dels resultats i suggeriments que es 

van obtenir a partir de cadascun d’ells: 

 

Sessions presencials a nivell territorial (muni-

cipis) 
6 sessions / 214 participants 

Sessions presencials a nivell sectorial (agents 

clau) 
10 sessions / 235 participants 

Punts informatius mòbils (al Parc) 9 punts mòbils / 124 participants 

Dissabte de participació 25 

Canals de contacte virtual (correu electrònic o 

enquesta online) 
30 

Consulta tècnica amb cita prèvia (a la seu de 

l’AMB amb els serveis tècnics del PEPNat) 
53 

TOTAL 681 participants 

Taula 15: Canals i nombre de participants del procés participatiu en la fase d’aprovació inicial 
Font: AMB (2018) 

Les sessions territorials es van realitzar al llarg del mes de novembre del 2018 amb els següents 

municipis/districtes, en els dies que s’indiquen, i van tenir un nombre total de participants de 214: 
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Municipis/Districtes Data Participants 

Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol 13/11/2018 42 

Sant Cugat del Vallès 15/11/2018 20 

(Barcelona) Districtes de Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia, Les Corts 19/11/2018 51 

(Barcelona) Districtes de Nou Barris, Horta – Guinardó 20/11/2018 33 

Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat 27/11/2018 43 

Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac 28/11/2018 25 

Total 214 

Taula 16: Calendari i nombre de participants de les sessions territorials realitzades als municipis/districtes afectats 
Font: AMB 

 
Pel que fa a les sessions sectorials, aquestes es van desenvolupar des de l’octubre de 2018 fins 

el gener de 2019 respecte els col·lectius i àmbits que s’exposen a continuació, i un nombre de 

participants total de 235: 

 

Agents clau Data Participants 

Plenari de la pagesia 23/10/2018 12 

Ús públic 06/11/2018 30 

Patrimoni i catàleg de masies 08/11/2018 36 

FAVB 15/11/2018 26 

Consell Sostenibilitat Barcelona 19/11/2018 17 

Equip Tècnic del Consorci del Parc 19/11/2018 34 

Consell Científic i Assessor del Parc 22/11/2018 12 

SCOT, AAUC / AUS 
29/11/2018 
26/02/2019 

36 

Consell Consultiu 04/12/2018 32 

Total 235 

Taula 17: Calendari i nombre de participants de les sessions sectorials realitzades respecte els agents clau afectats 
Font: AMB 

 

Tal com s’exposa a la taula següent s’han recollit i analitzat totes les aportacions rebudes que 

han resultat ser un total de 578. S’ha redactat un informe final en el qual s’han agrupat segons 

els diferents eixos i si es tracta de valoracions positives o aspectes a millorar: 

 

Agents clau 
Aspectes 
positius 

Aspectes a mi-
llorar/estudiar 

Preservació i millora dels valors ecològics 50 49 

Valorització dels recursos naturals 17 34 

Ús públic 7 19 

Patrimoni construït 18 84 

Infraestructures i serveis 7 47 

Espai funcional 4 40 

Aspectes de gestió 0 112 

Altres aportacions 19 71 

Total 
122 456 

578 

Taula 18: Resum de les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu per eixos temàtics. 
Font: AMB 
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Al·legacions: síntesi aportacions i revisions del PEPNat 

Durant el procés d’al·legacions de la MPGM, obert des del 10 d’agost de 2018 fins el 10 de gener 

de 2019 van formular al·legacions un total de 141 persones. Pel que fa referència a les temàti-

ques, fan referència principalment a: 

a) Edificacions fora d’ordenació: 47  

o Edificacions dins del Parc Natural (40) 

o Edificacions fora del Parc Natural (7) 

b) Catàleg de masies i cases rurals: 25 

o Dades informatives de les fitxes 

o Usos a les masies 

o Divisió horitzontal 

o Usos complementaris en el cas dels equipaments 

o Piscines i altres instal·lacions a l’aire lliure 

c) Reserves d’equipaments i cementiris: 14  

o Reserves d’equipaments (12) 

o Ajustos qualificació de cementiris (2) 

d) Altres temàtiques: 49 

o Normativa (7) 

o Activitats extractives (5) 

o Construccions ramaderes / hípiques i usos 29co (6) 

o Sistema viari (6 – camí de Finestrelles) 

o Àmbit (3 – sentència Puigfel) 

o Torrent del Duc (1) 

o Altres (21) 

e) Ajuntaments: 6 

 

3.2.2. Incorporació de les determinacions de l’informe de l’òrgan ambiental i d’altres ad-

ministracions 

Òrgan ambiental 

L’òrgan ambiental va emetre l’informe de la inicial el 18 de gener del 2019. En el següent quadre 

es resumeixen les determinacions del mateix, els apartats que s’esmenen i la proposta de reso-

lució. També s’incorporen les determinacions de les diferents administracions consultades per 

l’òrgan ambiental, així com d’altres informes rebuts: 
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Determinació Document Proposta resolució 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS (DTES) 

ÀMBIT 

Es demana justificar l’àmbit de la MPGM - 

En relació amb l’àmbit, cal dir que la MPGM inclou els terrenys inclosos en la delimitació del Parc 
Natural, amb algunes excepcions que s’enumeren a la pàgina 5 de la Memòria. I que, a més, 
s’inclouen diversos sòls de la vora exterior que per la seva posició, valors ecològics i/o 
característiques físiques han de ser inclosos per tal de preservar i millorar la connectivitat ecològica. 
En aquest sentit, s’han inclòs els terrenys situats a l’entorn del torrent de can Amigó, del torrent de 
Batzacs, del torrent de la Font, del torrent de can Badal, de la riera de Sant Cugat i del torrent del 
Cargol, per tal d’introduir ajustos en el planejament general que permetin assegurar la connectivitat 
a través dels cursos fluvials esmentats. Aquestes propostes són coherents amb els connectors 
territorials i corredors fluvials identificats pel PTMB. 

SÒL NO URBANITZABLE 

Es fan unes aportacions en relació a la clau 
29co i es demana que es concretin al-
guns aspectes 

- 

En relació amb la regulació de la clau 29co, cal dir que s’admeten tots aquells usos que es 
consideren compatibles amb la condició de parc natural dels sòls. En aquest sentit, s’admeten tot 
tipus d’activitats primàries, així com les actuacions d’interès públic necessàries per al funcionament 
i la gestió del Parc (miradors, àrees de lleure, aparcaments, instal·lacions contra incendis) i també 
la reconstrucció i rehabilitació de les construccions incloses al catàleg de masies i cases rurals. 
També s’admeten els horts comunitaris d’iniciativa pública i les hípiques, amb determinades 
condicions. Així com les infraestructures ferroviàries previstes pel PTMB, els serveis tècnics 
existents implantats legalment i els que siguin necessaris per al desenvolupament d’algun dels usos 
admesos, i les basses de laminació. 
Finalment, pel que fa a la relació amb el PEPNat, cal posar de relleu que en nombrosos articles de 
la normativa s’estableix que són d’aplicació “les condicions establertes pel PEPNat, en l’àmbit del 
Parc Natural” amb la finalitat de donar coherència a les determinacions d’ambdós instruments. 

Catàleg de masies i cases rurals: cal limitar-
ne els usos a aquells propis del Parc 
(per exemple, els equipaments empla-
çats), concretar més i limitar les ampli-
acions permeses a nous usos i tenint 
en compte si ja se n’han fet. 

- 

En relació amb l’ús d’equipaments, cal dir que l’article 47.3 bis del TRLU estableix que s’admet 
destinar les edificacions incloses al catàleg de masies a equipaments o serveis comunitaris. A més, 
s’estableix que els usos han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn 
immediat respectiu. Així doncs, l’ús d’equipament és admissible en les edificacions del catàleg de 
masies. En aquest sentit, cal recordar també que s’han establert un seguit de criteris per admetre 
l’ús d’equipament, que fan referència a l’accessibilitat (ubicació a menys de 300 metres de la xarxa 
viària bàsica), la proximitat a zones sensibles (ubicació fora de les reserves naturals parcials i el 
seu entorn proper), la dimensió de la finca (major de 10 hectàrees) i situació a la vora externa del 
Parc (a 400 metres o menys) o connectat amb el transport públic ferroviari.  
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SH: es demana concretar les prohibicions a 
la zona de policia i preveure les indica-
cions de l’informe de l’ACA 

- Es considera que ja està regulat per la normativa sectorial 

Clau 6co: es proposa limitar a 5 m l’alçada 
màxima de les edificacions admeses 
en aquesta clau 

Normtiva 
MPGM 

Es modifica l’article 11 de la normativa per incorporar la prescripció de l’informe. 

 Clau 7co: no es veu adient reconèixer se-
gons quins usos propis de sòl urbà i 
permetre’n l’ampliació d’alguns; s’ex-
posa que caldrà tenir en compte el que 
deia la Declaració Ambiental Estratè-
gica en relació a la gossera; concretar 
els usos possibles a l’antic hospital de 
Sant Llàtzer; es considera que hi ha in-
definició per les intervencions perme-
ses en algunes claus del SNU i es pas-
sen unes directrius per incloure a la 
normativa per tal de concretar les in-
tervencions dels equipaments exis-
tents per mirar de minimitzar l’impacte. 

- 

En relació amb els equipaments existents, a l’apartat 8.2.e de la Memòria s’exposa que la MPGM 
proposa reconèixer els equipaments existents d’interès públic i social que es desenvolupen en 
edificacions no susceptibles de ser incloses al catàleg de masies i cases rurals. Són un total de 18 
equipaments que ja estan reconeguts pel planejament vigent, amb excepció del golf de can Cuyàs 
(que està classificat com a sòl urbanitzable) i ca l’Avi, que està inclòs en l’àmbit d’actuació de les 
Planes de Barcelona.  
Pel que fa a l’Hospital de Sant Llàtzer, en coherència amb el que estableix el Pla general 
metropolità, no es considera necessari que es concretin els usos en la present MPGM. Aquests 
usos s’hauran de concretar mitjançant un pla especial de desenvolupament. 

Clau 25Co: es considera que cal concretar 
les directrius a tenir en compte per les 
intervencions de reforma o ampliació 
dels cementiris. 

- 

En relació amb els cementiris, la MPGM proposa una notable disminució dels sòls amb aquesta 
qualificació (-80,9 hectàrees) per tal d’ajustar les previsions a les necessitats actuals i evitar que 
aquests equipaments es puguin ampliar notablement. A més, es disminueix l’edificabilitat del 
cementiri de Collserola, que té assignada una edificabilitat d’uns 23.000 metres quadrats de sostre 
segons el planejament vigent, fins als 15.000 metres quadrats (cal tenir present que uns 11.000 
metres quadrats ja són existents). Pel que fa al cementiri de Roques Blanques, s’estableix una 
edificabilitat màxima proporcionada amb l’edificabilitat atorgada al cementiri de Collserola, per tal 
que l’edificabilitat i les condicions dels dos cementiris siguin equivalents.  

SÒL URBÀ 

Es valoren positivament els canvis de clas-
sificació del sòl 

- 
-   
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SÒL URBANITZABLE A LES VORES DEL PARC 

Es fan aportacions en relació al turó d’en 
Lluch i el torrent del Duc (d’aquest dar-
rer ja han informat amb el procediment 
d’AAE). 

- 

En relació amb l’àmbit del turó d’en Lluch, s’han desclassificat uns sòls actualment classificats com 
a sòl urbanitzable no delimitat. Tanmateix, l’informe fa referència als sòls urbanitzables de can 
Vasconcell, que estan parcialment inclosos dins del Parc Natural i parcialment exclosos. Sobre 
aquest àmbit, cal dir que seria possible desenvolupar els sòls, qualificant com a espais lliures de 
cessió els que han quedat inclosos dins del Parc Natural. Per això, es considera que no representen 
una contradicció amb el Decret de Parc Natural. A més, la resolució d’aquest àmbit requereix 
afrontar conjuntament el tractament i possible desenvolupament dels sòls adjacents qualificats com 
a zona d’ordenació en edificació aïllada (clau 20a/11). En aquest sentit, els propietaris han 
presentat una al·legació, exposant que estan redactant una proposta per aquest àmbit (al·legació 
número 82). 
Quant al torrent del Duc, la proposta de la MPGM incorpora algunes previsions d’un Avanç de 
planejament tramitat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Així, la MPGM proposa classificar 
com a sòl urbanitzable no delimitat i qualificar com a zona de desenvolupament industrial del torrent 
del Duc (clau 22bTD) uns terrenys, situats fora de l’àmbit declarat com a Parc Natural que poden 
en el futur permetre la compleció del polígon industrial del Pla. A més, a la normativa s’estableixen 
un seguit de condicions per al desenvolupament d’aquests sòls, que d’acord amb la legislació 
urbanística requerirà la redacció i tramitació d’un pla parcial de delimitació i un pla parcial, a banda 
del corresponent projecte d’urbanització i reparcel·lació. En aquest sentit, s’estableix un sostre 
màxim admès i unes cessions d’espais lliures que han de permetre l’adequada integració del 
desenvolupament amb l’espai natural de la Serra de Collserola. 
 

Taula 19: Resposta a les consideracions generals de l’informe de la inicial de l’òrgan ambiental 

Font: AMB (2018) 
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Informes sectorials 

D’acord amb l’article 85.5 del TRLU, en aquesta fase de l’aprovació es va sol·licitar informe als 

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. A continuació s’indiquen els orga-

nismes consultats amb competències en l’àmbit ambiental, i de quins d’ells es va rebre l’informe 

corresponent: 

 

Administració consultada 
Resposta 

rebuda 
Síntesi proposta in-
forme 

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA   

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS I MOBILITAT   

AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT DE 
BARCELONA 

17/12/2018 Favorable amb recoma-
nacions 

AREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA DIPU-
TACIÓ DE BARCELONA 

    

SERVEI DE PLANIFICACIÓ DE L'ENTORN NATURAL     

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE BIODIVERSITAT I MEDI 
NATURAL 

    

CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA NATURA 09/01/2019 S’assumeix el del PEP-
Nat que informa favora-
blement amb recomana-
cions 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ I CON-
TROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

23/10/2018 Favorable amb prescrip-
cions de contaminació 
acústica i lumínica 

DIRECCIO GENERAL QUALITAT AMBIENTAL I CANVI 
CLIMÀTIC  

11/12/2018 Favorable sobre qualitat 
de l'aire 

OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC 29/10/2018 Favorable amb suggeri-
ment  

SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA DEL DE-
PARTAMENT DE CULTURA 

    

AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS 12/12/2018 Favorable 

DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURE-
TAT INDUSTRIAL 

15/02/2019 Favorable 

DIRECCIÓ GENERAL DE PROGRAMES EN PROTEC-
CIÓ CIVIL 

    

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA DEL DEPAR-
TAMENT D'AGRICULTURA RAMADERIA, PESCA I ALI-
MENTACIÓ 

    

DGTU     

Taula 20: Organismes consultats i informes emesos durant la fase d’aprovació inicial de la MPGM 
Font: AMB 

 

Del recull de tots aquests informes, es pot dir que la gran majoria d’administracions i organismes 

s’han mostrat favorables a l’aprovació de la MPGM en referència als diferents aspectes tractats. 

Tanmateix, han formulat una sèrie de consideracions, recomanacions i condicions a les quals 

s’ha donat resposta a la MPGM i els diferents documents que l’integren, tal com s’indica al se-

güent quadre resum: 
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Determinació Document Proposta resolució 

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) DE L’ÀREA DE BARCELONA 

Ha emès informe favorable, amb algunes recomanacions relatives a l’aportació de valors concrets per al compliment dels objectius de reducció del nombre 
de desplaçaments, de vehicles, disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i disminució de les emissions de gasos i partícules contaminants. 

CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA NATURA 

Existeixen dubtes sobre la zona denominada de la Torre 
Negra a Sant Cugat del Vallès, ja que, segons s’exposa a 
l’informe, no hi ha cap cartografia que indiqui si aquest sec-
tor forma part de la Xarxa Natura o no 

- 
En aquest punt, cal indicar que s’ha exclòs l’àmbit de la Torre Negra de la MPGM, 
atès que va ser exclòs de l’àmbit del Parc Natural per sentència judicial. 

Quant a l’àmbit, també es posa de manifest que la MPGM 
deixa fora del seu àmbit el sector de Parc Natural que limita 
amb el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i a més, 
segons s’indica, a la cartografia es manté una reserva viària 
que tanca aquest sector de Parc pel sud i que l’aïllarà de la 
resta de terrenys del Parc. Es posa de manifest que si no 
s’elimina aquesta infraestructura viària que separa aquest 
sector del Parc Natural, la MPGM i el PEPNat entraran en 
contradicció amb els seus objectius de millorar la connec-
tivitat ecològica de Collserola. 

- 

La MPGM no inclou els terrenys que formen part del Pla director urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, per evitar que hi hagi dos instruments 
regulant aquests sòls, generant contradiccions en el planejament resultant. No 
obstant, cal tenir present que l’Avanç del Pla director esmentat preveu suprimir la 
infraestructura viària a la qual es fa referència en l’informe. 
 

Quant al catàleg de masies i cases rurals, s’exposa que 
existeix una indefinició, en el sentit que s’indica que els 
usos admesos són els que admeti el Pla especial vigent a 
cada finca, o  bé, a un altre instrument, sense que a les fit-
xes, al seu parer, es detalli expressament. De fet, s’indica 
que s’amplien els usos admissibles i s’acosten als habitu-
als en qualsevol edificació del sòl no urbanitzable, el que, 
segons es posa de manifest, implica un reforçament de l’ús 
privatiu per sobre de l’ús social al Parc, sense que s’argu-
menti perquè aquest nou enfocament serà millor per al 
Parc. 
 

- 

En les fitxes de les masies que disposen d’un pla especial aprovat definitivament 
es respecten els usos establerts per aquest planejament. Per això s’estableix que 
s’admeten els usos admesos pel pla especial vigent o l’instrument que el 
substitueixi (en el cas que es dugui a terme una modificació del referit pla 
especial). A la resta de les edificacions se’ls assignen uns usos en funció d’un 
seguit de criteris ambientals, que s’exposen a l’apartat 8.3.b de la Memòria, que 
tenen com a objectiu compatibilitzar la protecció del Parc amb la protecció del 
patrimoni arquitectònic. Així, es limita substancialment la implantació de nous 
restaurants i equipaments emplaçats, atès que només s’admeten en edificacions 
situades a la vora externa del Parc, en finques de més de 15 i 10 hectàrees 
respectivament, que tinguin accés des d’un camí situat a menys de 300 metres de 
la xarxa viària bàsica, entre d’altres criteris. Pel que fa al turisme rural i les activitats 
artístiques i professionals, també s’estableixen un seguit de criteris. Únicament 
s’admeten de forma general els usos d’habitatge i artesanal. Finalment, cal tenir 
present que no s’admet l’ús hoteler ni l’habitatge d’ús turístic. Així doncs, els usos 
no s’acosten als habituals en qualsevol edificació en sòl no urbanitzable, sinó que 
s’han assignat tenint en compte un seguit de criteris ambientals objectius. 
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Determinació Document Proposta resolució 

Quant a la normativa de la MPGM, també s’indica que pateix 
un alt grau d’indefinició per quant no regula temes puntuals 
relatius a la gestió de les finques, així com l’organisme en-
carregat de vetllar pel compliment de les prescripcions es-
tablertes a la MPGM. 
 

- 

En relació a aquesta al·legació, cal dir que l’òrgan gestor del Parc és el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. A més la legislació vigent ja estableix 
les competències de les administracions en relació amb la protecció de la legalitat 
urbanística. Pel que fa a la possibilitat d’establir una garantia econòmica, cal dir 
que es podran aprovar ordenances per a determinar els supòsits i establir una 
metodologia de càlcul de les quanties, però es considera que no pertoca al present 
instrument de planejament general concretar aquestes qüestions. 

Pel que fa a les urbanitzacions en fora d’ordenació, es posa 
de manifest que es tracta d’un dels problemes més impor-
tants del Parc Natural i que, per tant, s’ha d’enfrontar d’una 
manera seriosa i ordenada, establint un pla, estratègia o 
termini a seguir per a la seva extinció. 
 

- 

Quant a la MPGM cal dir que la Disposició transitòria primera regula expressament 
les edificacions i usos disconformes o fora d’ordenació, indicant que les 
construccions, les instal·lacions, i els usos preexistents no admesos per la MPGM 
quedaran en situació de disconformitat o bé fora d’ordenació, segons 
correspongui, d’acord amb el que estableix la legislació urbanística. Així mateix, 
d’acord amb l’article 9.7 de la Normativa, a aquestes urbanitzacions els hi serà 
d’aplicació la Disposició transitòria primera del PGM, en el seu apartat 3, relatiu al 
dret de superfície, amb el límit temporal de 45 anys des de l’aprovació definitiva 
de la present MPGM. També cal afegir que el PEPNat aprofundeix en l’estratègia 
a seguir per aconseguir l’extinció de les urbanitzacions a les quals es fa referència. 

SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE L’AIRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC DEL DEPARTAMENT DE TER-
RITORI I SOSTENIBILITAT 

El servei de vigilància i control de l’aire ha emès informe favorable per considerar que els efectes de la MPGM son compatibles amb el medi ambient 
atmosfèric. Tanmateix, s’indica que caldrà tenir en compte els objectius ambientals en temes de contaminació atmosfèrica marcats tant al Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire (Acord de Govern 127/2014) com a la primera Cimera per a la millora de la qualitat de l’aire, i reduir progressivament 
als propers anys les emissions associades a la mobilitat dels contaminants locals, augmentant l’ús del transport públic, dels modes no motoritzats i reduint 
l’ús del vehicles privat. 
 

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Ha emès informe favorable en relació amb la contaminació 
acústica i lumínica, amb algunes prescripcions a tenir en 
compte en relació al compliment de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el 
Decret 190/2015, de 25 d’agost, que estableix els condicio-
nats i prescripcions que han de complir les instal·lacions 
d’enllumenat exterior. 
 
 

EAE 
Apartat 1.2.1 

Es procedeix a corregir les referències legislatives en matèria de contaminació 
acústica i lumínica que figuren a l’Estudi ambiental estratègic. Pel que fa als ele-
ments d’enllumenat exterior, el PEPNat que s’està redactant i tramitant en paral·lel 
incorpora la referència de la regulació establerta per la legislació sectorial, amb la 
finalitat que els projectes d’usos o activitats que es duguin a terme donin compli-
ment a la referida normativa. 
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Determinació Document Proposta resolució 

OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Ha emès informe favorable en el benentès que la MPGM és 
una proposta urbanística adequada i adaptada als nous 
reptes ambientals globals, amb la única recomanació d’in-
cloure una referència a la Llei 16/2017, d’1 d’agost , de canvi 
climàtic a l’apartat 1.2 Marc legal i 1.3 Relació amb altres 
plans i programes de l’Estudi ambiental estratègic. 
 
 

EAE  
Apartat 1.2.1 

Es procedeix a incloure a l’Estudi Ambiental Estratègic les referències 
assenyalades a l’apartat de marc legal ambiental 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 

Ha emès un informe favorable, sempre i quan es tinguin en compte les consideracions efectuades relatives a la gestió de residus, en el sentit de fomentar 
el reciclatge i la reutilització dels residus municipals, així com la consideració d’ajustar les actuacions potencialment contaminants a la normativa sectorial 
vigent. 
 

 

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL 

Aquest organisme sectorial va emetre informe en relació als aspectes d’electricitat, hidrocarburs, mines i seguretat industrial de la present MPGM. Així, el 
sentit del seu informe segons els temes concrets va ser: 

- Quant a l’electricitat, ha emès informe favorable recordant que en la redacció de la MPGM serà d’aplicació la normativa vigent en la matèria que 
s’indica tot seguit. 

- Pel que fa a hidrocarburs, s’indica que en aquest àmbit es troba un gasoducte de transport de gas natural de l’empresa Nedgia Catalunya SA i un 
altre d’Enagas SA, així com també existeix una xarxa de distribució de gas natural de l’empresa Nedgia Catalunya, SA i un oleoducte de la Com-
pañia Logística de Hidrocarburos (CLH). En aquest sentit, es fa l’advertiment exprés que, en cas de què s’hagi de realitzar qualsevol tipus d’obra 
en el subsòl, s’haurà de contactar amb les empreses operadores esmentades i, en cas d’ampliació de les xarxes, s’haurà de respectar la legisla-
ció vigent. 

- Respecte de les mines, es posa de manifest que dins de l’àmbit de la MPGM hi ha quatre drets vigents, dos d’ells corresponents a la mercantil 
Suministros de Arcilla, SA, que ha efectuat al·legacions a la present MPGM, un a favor de Lafarge Holcim España, SA, que ha presentat al·legaci-
ons al PEPNat i un altre a favor de Gestiverentga, SL. Tanmateix, s’emet informe favorable en aquest sentit. 

- Per últim, quant a seguretat industrial també s’emet informe favorable per no trobar-se cap establiment susceptible d’accidents greus dins l’àm-
bit. Tot i així, es recorda la legislació vigent i el procediment a seguir per si en un futur s’hi volgués implantar. 
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Determinació Document Proposta resolució 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC) 

Informa favorablement, si bé indica que en seu del docu-
ment ambiental caldrà realitzar l’inventari d'elements geo-
lògics d'interès en l'àmbit del Parc i caldria també elaborar 
un estudi d’identificació dels riscos geològics dels àmbits 
on es prevegin actuacions que comporten la residència, la 
pernocta o la realització d’activitats que comportin pública 
concurrència.  

EAE  
Apartat 7.2.3. 

Normativa 
MPGM 

En resposta a l’informe, cal tenir en compte que el PEPNat que es tramita en 
paral·lel a la present MPGM incorpora una sèrie d’inventaris que recullen els 
elements geològics d’interès. Concretament són els inventaris 4, 6 i 8. D’altra 
banda, en relació a l’elaboració d’estudis d’identificació dels riscos geològics, 
s’afegeix a l’article 23.4 de la Normativa que, en el cas d’intervenció sobre una 
edificació del catàleg de masies, caldrà demanar informe a les administracions 
competents en matèria de riscos geològics, incorporant-se així en l’avaluació dels 
riscos de l’EAE. 

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 

Ha emès informe favorable, amb diverses consideracions. 
Respecte l’Estudi ambiental estratègic, proposen dues mo-
dificacions puntuals en el redactat, relatius a la fauna i al 
valor econòmic que tenen els ecosistemes. Quant al catà-
leg de masies i cases rurals, es proposa revisar la toponí-
mia, afegir a les fitxes l’epígraf dels usos artesanals, deixar 
oberta la possibilitat de fixar en un futur pla especial els 
usos de les finques, a decisió de la propietat, i que totes les 
masies de titularitat pública admetin l’ús d’equipament vin-
culat B. Pel que fa a la Normativa de la MPGM, es proposa: 

- Especificar, a l’article 9, que s’admeten “la resta 
d’equipaments d’ús públic” que siguin necessaris 
per al correcte funcionament i la gestió del Parc. 

- Clarificar, a l’article 20, que els equipaments vincu-
lats poden ser públics o privats. 

En relació amb la gestió de la finca, considera que s’hauria 
de definir amb més concreció per poder lligar més la seva 
execució i desenvolupament. 
Quant als plànols d’ordenació, es posa de manifest que hi 
ha diverses peces de sòl que es mantenen amb clau 27 si-
tuades a la perifèria però dins dels límits del Parc i, en 
aquest sentit, es sol·licita la possibilitat d’incorporar-les en 
l’àmbit de la MPGM per tal de qualificar-les amb clau 27co. 

EAE i Norma-
tiva 

Es procedeix a corregir l’Estudi ambiental d’acord amb el redactat proposat, així 
com incorporar les consideracions respecte el catàleg de masies i cases rurals, 
amb excepció de la petició d’admetre l’ús d’equipament vinculat d’accés públic 
(tipus B) a totes les masies de titularitat pública, ja que es considera que aquest 
tipus d’equipaments han d’estar situats a la vora externa del Parc, per l’afluència 
de persones que poden comportar. 
Pel que fa a la Normativa, s’incorporen també les consideracions exposades en 
l’informe, excepte la qüestió de la gestió de la finca. En aquest sentit, cal dir que a 
l’article 22 ja s’estableix clarament que per al desenvolupament d’usos diferents al 
d’habitatge i equipament vinculat caldrà redactar i tramitar un pla de gestió de la 
finca. Tanmateix, no és possible des d’un planejament general establir de manera 
concreta les obligacions en relació amb l’execució de l’esmentat pla de gestió. 
Quant a la possibilitat d’incrementar l’àmbit de la MPGM, es considera que no és 
adequat en aquesta fase incorporar nous sòls que no formen part de la delimitació 
del Parc Natural 

Taula 21: Resposta a les consideracions dels informes rebuts a la inicial 
Font: AMB (2019) 
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3.3. Fase aprovació provisional 

El 25 de febrer de 2019 es va emetre a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural l’expedient d’Avaluació ambiental estratègica complert per la sol·licitud de la Declaració 

Ambiental Estratègica. En aquest informe es valora el procediment d’avaluació ambiental estra-

tègica seguit tenint en compte les determinacions establertes en el document d’abast i el resultat 

de la informació pública i les consultes efectuades. 

D’altra banda, durant aquest període s’ha rebut l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, així 

com els informes territorials i urbanístics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àrea metro-

politana i la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona. 

Es resumeixen a continuació les determinacions dels diferents informes rebuts i com se’ls dóna 

resposta. 

 

3.3.1. Incorporació de les determinacions de la Declaració Ambiental Estratègica i d’al-

tres administracions 

Òrgan ambiental 

L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que l’òrgan ambiental que el proce-

diment d’avaluació ambiental ordinària finalitza amb la formulació de la Declaració Ambiental 

estratègica per part de l’òrgan ambiental. 

L’òrgan ambiental ha emès la Declaració Ambiental Estratègica, amb caràcter favorable però 

amb una sèrie de consideracions, amb data 8 d’abril del 2019. En el següent quadre es resumei-

xen les determinacions de la mateixa, els apartats que s’esmenen i la proposta de resolució.  
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Determinació Document Proposta resolució 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS (DTES) 

Es recomana que tant la publicitat com el 
seguiment ambiental es facin conjuntament 
entre la MPGM i el PEPNat. 

- 
En aquesta línia es va fere la comunicació de les propostes del Pla i de la MPGM durant el període 
de participació ciutadana. No obstant, es té en compte la recomanació per possibles comunicacions 
futures. 

Revisar el redactat de l’objectiu 5 (mantenir 
i controlar les pertorbacions). 

EAE 
Es matisa el títol de l’objectiu canviant “mantenir” per “modular” en el sentit de que cal tenir en 
compte les pertorbacions existents al Parc, quina és la seva naturalesa i els impactes que se’n 
deriven per tal de regular-les. 

Actualitzar els escenaris de màxims i mí-
nims en relació amb els usos admesos a les 
edificacions del Catàleg, reflectint els can-
vis en els criteris que s’han produït posteri-
orment a l’aprovació inicial. 

EAE 
Apartat 7.2.1. 

S’actualitzen els escenaris de màxims i mínims en relació amb els canvis en els usos admesos a 
les edificacions del Catàleg de la MPGM. 

Revisar la identificació de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle com a im-
pacte negatiu de la MPGM. 

EAE 
Apartat  

Es revisa la identificació de l’impacte per tal de donar coherència amb el redactat en l’apartat 7.2. i 
la caracterització dels impactes. Tenint en compte que els canvis en el planejament vigent suposen 
una reducció de la petjada de carboni i que la MPGM té en compte aspectes com la proximitat al 
transport públic i la ubicació dels usos més impactants i amb major mobilitat a la vora, l’impacte en 
relació al canvi climàtic es valora com a positiu. 

Caldrà identificar el responsable del Pro-
grama de Vigliància Ambiental (PVA). 

EAE 
Apartat 8 

S’identifica l’òrgan gestor del PNSC com a responsable del seguiment establert al Programa de 
Vigilància Ambiental de l’EAE i de l’emissió dels corresponents informes. 

Es considera necessari preveure un segui-
ment ambiental de la implementació de la 
MPGM en tots aquells aspectes que li són 
propis i que no es veuen reflectits directa-
ment al PEPNat. Aquest seguiment s’haurà 
de concretar en un informe de periodicitat 
quinquennal i s’haurà de fer de manera co-
ordinada amb el PEPNat. L’informe s’haurà 
de trametre a l’òrgan ambiental i posar a dis-
posició del públic pels canals adequats. 

EAE 
Apartat 8 

S’estableix al Programa de Vigilància Ambiental de l’EAE l’elaboració d’un informe quinquennal de 
seguiment que recollirà també els aspectes concrets de la MPGM com els àmbits de vora. 

Taula 22: Resposta a les determinacions de la Declaració Ambiental Estratègica emesa per l’òrgan ambiental 
Font: AMB (2019) 
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Informes urbanístics i territorials 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUamB) va emetre informe urbanístic i territorial amb data 29 de març de 

2019, i la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona (SUB) el 4 d’abril de 2019. 

Es resumeixen a continuació les determinacions que se’n deriven d’ambdós informes i com se’ls dóna resposta: 

 

Determinació Document Proposta resolució 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA (CTUamB) i SUBCOMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA (SUB) 

Caldria clarificar com es computa la superfície màxima cons-
truïda de les noves edificacions de 500 m2 en desenvolupa-
ment de les activitats ramaderes i les hípiques, atès que 
aquests sostre no es defineix com un topall màxim en relació 
amb la finca. 

MPGM 
Normativa 

S’ajusten els articles 9.4.1.a i 9.4.2.b per tal de clarificar com es computa la super-
fície màxima construïda. Concretament, es determina que la superfície construïda 
de les noves edificacions haurà de ser la mínima imprescindible “amb un topall 
màxim de 500 metres quadrats per a cadascuna de les finques”. 

En relació amb les escoles existents dins del Parc, s’exposa 
que l’ús docent no és admès en el sòl no urbanitzable atès que 
no es tracta d’escoles amb un programa docent directament 
vinculat amb la natural o al Parc, sinó que són escoles al servei 
del sòl urbà. 

MPGM 
Normativa 

Com a resposta a l’observació, cal dir que la MPGM assigna als equipaments es-
mentats l’ús docent, que tal i com s’apunta en els informes de la CTUamB i la SUB 
es tracta d’un ús que pot estar efectivament vinculat amb el sòl no urbanitzable. 
Així doncs, es considera que la proposta de la MPGM és compatible amb la clas-
sificació com a sòl no urbanitzable dels sòls. A més, el Decret de Parc Natural 
estableix a l’article 5.2 que “en els sòls qualificats com a equipaments comunitaris 
inclosos en l’àmbit del Parc Natural s’aplica el règim d’usos que estableix el plane-
jament urbanístic”. No obstant, d’acord amb el contingut dels informes, s’ha ajustat 
el redactat dels articles 14.2.6 i 14.2.17 per tal excloure l’expressió “per l’augment 
del nombre de places del centre”. 

Pel que fa a l’equipament del Centre d’informació del Parc Na-
tural, s’exposa a l’informe de la SUB que es podria reconside-
rar la proposta de congelar el sostre existent, per tal de no min-
var els drets atorgats pel planejament derivat, tenint en compte 
que es tracta d’un ús directament vinculat al Parc. 

MPGM 
Normativa 

Es reconsidera la proposta i s’ajusta l’article 14.2.16 de la Normativa de la MPGM 
per tal d’admetre una ampliació de fins a 240 metres quadrats, en cas que sigui 
necessària per al correcte funcionament de l’equipament. 
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Determinació Document Proposta resolució 

S’exposa que no s’ha inclòs en la fitxa individualitzada de cada 
element una justificació dels valors concurrents pels quals ha 
estat inclosa en el Catàleg de masies. 

- 
Aquesta justificació es troba a la pàgina 4 de les fitxes, dins l’apartat “determinaci-
ons normatives”. En l’apartat s’exposa la data de construcció i la justificació (si és 
pels valors arquitectònics, històrics, paisatgístics, socials i/o ambientals). 

En relació amb l’ús d’habitatge, s’exposa que cal matisar nor-
mativament que l’ús d’habitatge només s’admet en aquelles 
construccions que són o han estat habitatge familiar. 

- 

Com a resposta a l’observació, cal dir que només s’admet l’ús d’habitatge en aque-
lles edificacions que són o han sigut habitatge familiar en el passat (veure apartat 
8.2.b de la Memòria). Així doncs, ja es dona compliment a la prescripció dels infor-
mes. 

Pel que fa a les fitxes del Catàleg de masies, s’enumeren di-
verses fitxes que no sembla que siguin susceptibles de ser in-
closes al Catàleg, algunes de les quals estan qualificades com 
a zona de verd privat d’interès tradicional (clau 8b). Les edifi-
cacions són les següents: SJT.011, SF.006, SF.008, SF.013, 
MR.005, MR.015, MR.022, SCU.001, SCU.006, SCU.007, 
SCU.009, SCU.013, SCU.050, SCU.051, SCU.052, SCU.053, 
SCU.054, SCU.055, CE.015, B.006, B.018, B.028, B.071, B.072, 
B.073, B.074, B.075, B.076, B.077, B.078, B.079, B.080, B.081, 
B.082 i B.083. 

- 

S’han comprovat i repassat totes les fitxes enumerades als informes. De totes elles, 
n’hi ha tres que, tot i que han sigut construïdes o rehabilitades amb posterioritat a 
l’any 1956, estan qualificades com a verd privat d’interès tradicional (clau 8b) pel 
planejament vigent. En aquest sentit, es considera que reuneixen valors suficients 
per poder ser incloses al Catàleg de masies. Es tracta de les fitxes SJT.011, SF.006 
i SCU.013. 
Pel que fa a la resta, es corresponen amb edificacions que són anteriors a l’any 
1956 (veure la imatge aèria de l’any 1956 que figura a les fitxes) i que, per això, es 
considera que reuneixen valors històrics suficients per a ser incloses al Catàleg de 
masies. Es tracta de les fitxes SF.008, SF.013, MR.005, MR.015, MR.022, 
SCU.001, SCU.006, SCU.007, SCU.009, SCU.050, SCU.051, SCU.052, SCU.053, 
SCU.054, SCU.055, CE.015, B.006, B.018, B.028, B.071, B.072, B.073, B.074, 
B.075, B.076, B.077, B.078, B.079, B.080, B.081, B.082 i B.083. 

També en relació amb el Catàleg de masies, als informes de la 
CTUamB i la SUB s’exposa que cal documentar amb noves edi-
ficacions les fitxes CE.019, B.031, B.052 i B.057. 

MPGM 
Catàleg de 

masies 

S’incorporen noves fotografies de les edificacions CE.019, B.031, B.052 i B.057. 
 

Seguint amb el Catàleg de masies, als informes s’exposa que 
s’haurà de tenir en compte, coma  criteri general, que les edi-
ficacions a les quals en virtut de l’aplicació de la Disposició 
Transitòria Primera de les Normes del PGM s’hagi constituït un 
dret de superfície no podran ser incloses al Catàleg de masies. 

MPGM 
Catàleg de 

masies 

S’ha detectat una edificació inclosa al Catàleg de masies (B.025) en situació de 
fora d’ordenació, on s’hi va constituir l’any 2009 un dret de superfície a l’empara de 
la DT segona del PGM. En compliment de l’observació dels informes de la CTU-
amB i la SUB, aquesta edificació s’exclou del Catàleg. 
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Determinació Document Proposta resolució 

Finalment, respecte l’article 9.7 de la Normativa de la MPGM 
caldria establir que aquesta disposició només és d’aplicació 
en aquelles edificacions en situació de fora d’ordenació 
d’acord amb el que estableix l’article 108 del TRLU. 

MPGM 
Normativa 

S’ajusta l’article esmentat per afegir-hi “per a les edificacions en situació de fora 
d’ordenació”. 

Taula 23: Resposta als informes urbanístics i territorials 
Font: AMB (2019) 

 

 

Informes sectorials 

Posteriorment al lliurament de la documentació a l’òrgan ambiental per a l’emissió de la Declaració Ambiental Estratègica s’han rebut  informe de l’Agència 

Catalana de l’Aigua amb caràcter favorable amb consideracions:  

 

Administració consultada 
Resposta 

rebuda 
Síntesi proposta informe 

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 09/04/2019 Favorable amb consideracions 
Taula 24: Organismes i informes emesos durant la fase d’aprovació provisional de la MPGM 
Font: AMB 
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

Aquest organisme ha emès informe favorable en relació a l’abastament d’aigua, al sanejament i sobre la inundabilitat, però en aquest punt indica que en 
relació als usos s’haurà de tenir en compte que aquests han de ser compatibles amb els usos permesos en les zones de flux preferent i en la zona inundable; 
i també s’informa favorablement en relació a les afeccions mediambientals. En resum, es considera que l’objecte de la MPGM no tindrà repercussions 
ambientals pel que fa al vector aigua, ja que el planejament té finalitat d’assegurar la protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors 
geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals de la Serra de Collserola. Així mateix, es recorda que qualsevol actuació 
haurà de tenir en compte la normativa específica en matèria d’aigües que s’assenyala. Tot i així, s’exposen un seguit d’aspectes a tenir en consideració: 

- Pel que fa a l’abastament, s’informa favorablement considerant que no s’espera un aug-
ment en el consum d’aigua com a conseqüència de la present modificació o, en el cas 
de produir-se, aquest sigui significatiu respecte a les demandes actuals. 

- Respecte el sanejament, s’indica que caldrà tenir en compte les consideracions indica-
des respecte les xarxes d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les ma-
sies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal. 

- Pel que fa a la hidrologia i la inundabilitat, s'indica que l'ordenació haurà de ser com-
patible amb els usos permesos en la Zona de Flux Preferent i en la Zona Inundable 
definides en els articles 9 i 14 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), d'a-
cord amb el Real Decret 638/2016, de 9 de desembre que substitueix allò establert als 
derogats articles 6 i 7 de la Llei d'Urbanisme als que es fa referència al document de 
"Zonificació dels Espais Fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola". Així mateix, 
caldrà tenir en compte també les consideracions indicades respecte la compatibilitat 
d'usos i actuacions en masies o cases rurals. A aquest respecte, s'assenyalen aquelles 
masies susceptibles de patir afeccions per inundabilitat, que són Can Rabella (MR.023), 
Fundació Prodis (SCU.007), Casa de la Guarda del Pantà de Vallvidrera (B.050) i Torre 
Santa Margarida (B.058). 

- En relació amb les afeccions mediambientals s'indica que qualsevol actuació associada 
a les masies o cases rurals haurà de complir els "Criteris d'intervenció del espais fluvi-
als" publicat per la pròpia ACA. 

- Per últim, s’indica que caldrà indicar que per poder realitzar obres en zona de domni 
públic hidràulic o zona de policia de lleres, cal disposar de la corresponent autorització 
prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua, a menys que el corresponent pla d’ordenació 
urbana, d’altres figures d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració, ha-
guessin estat informats per l’ACA i hagueren recollit les oportunes previsions formula-
des a l'efecte. 

Com a resposta a l’informe, cal dir que l’ordenació és 
compatible amb el RDPH, d’acord amb l’Annex 1 que 
incorpora la MPGM. Així mateix, respecte l’Annex 1 
“Zonificació dels Espais Fluvials del Parc Natural de la Serra 
de Collserola” cal dir que aquest document també incorpora 
el contingut dels articles 9 i 14 del RDPH. 
 
En relació amb les masies assenyalades com a susceptibles 
de patir afectacions per indundabilitat, cal dir que en l’apartat 
de “condicions d’ús i d’intervenció sobre l’edificació” de les 
fitxes ja s’estableix que s’hauran de preveure les mesures 
necessàries front al risc d’inundabilitat. A més, en l’apartat 
“altres limitacions i/o condicionants” s’estableix que 
l’edificació està afectada per la xarxa hidrogràfica i que caldrà 
sol·licitar informe a l’ACA. 

Taula 25: Resposta a les consideracions dels informes rebuts a la fase d’aprovació provisional 
Font: AMB (2019) 
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3.4. Fase text refós 

Un cop aprovada provisionalment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a Collserola, 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i la Subcomissió d’Urba-

nisme del Municipi de Barcelona han emès un informe en el sentit que cal suspendre l’aprovació 

definitiva del document i la publicació del DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un 

verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient amb la incorporació d’un 

seguit de prescripcions. 

Alhora, a banda dels informes territorials i urbanístics, s’han rebut els següents informes sectori-

als amb posterioritat a l’aprovació provisional de la Modificació: Direcció General d’Infraestructu-

res de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat; el Departament de Cultura i dos 

informes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

ORGANISME ÀMBIT 
RESPOSTA 

REBUDA 
SÍNTESI PRO-

POSTA INFORME 

DIRECCIÓ GENERAL D’INFRAES-
TRUCTURES DE MOBILITAT 

Infraestruc-
tures 

26/07/2019 
Favorable amb pres-

cripcions 

DEPARTAMENT DE CULTURA Cultura 26/07/2019 Favorable 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

Infraestruc-
tures 

30/07/2019 
Desfavorable amb 

prescripcions 

07/11/2019 
Favorable amb condici-

ons 

10/01/2020 
Favorable amb pres-

cripcions 
Taula 26: Organismes consultats i informes emesos posteriorment a l’aprovació provisional de la MPGM 
Font: AMB 

 

Es resumeixen a continuació les determinacions dels diferents informes rebuts i com se’ls dóna 

resposta. 

 

3.4.1. Incorporació de les determinacions dels informes territorials i urbanístics i d’altres 

administracions 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona va emetre informe urba-

nístic i territorial amb data 3 de desembre de 2019, que va ser incorporat a l’acord del Conseller 

de Territori i Sostenibilitat, i la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona va emetre 

informe el 23 de desembre de 2019. Ambdós informes recollien com a determinació donar com-

pliment a l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, així com recaptar un 

nou informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya (sol·licitat i rebut el 10 de 

gener de 2020). 

Es resumeixen a continuació les determinacions que se’n deriven dels informes i com se’ls dona 

resposta: 
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Determinació 
Docu-
ment 

Proposta resolució 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA (acord del Conseller de Territori i Sostenibilitat) 
SUBCOMISSIÓ D’URBANISME DEL MUNICIPI DE BARCELONA 

Cal donar compliment a les prescripcions de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
26 de juliol de 2019 

Les línies d’edificació o una protecció urbanística anàloga se situarà a 50 m de 
l’aresta exterior de les calçades de les carreteres C-16, C-58 i C-33 i de la línia 
ferroviària del metro del Vallès, i a 25 m de la resta de carreteres de la Gene-
ralitat de Catalunya 

Plànols 

Es dona compliment a aquesta prescripció incorporant les línies d’edi-
ficació esmentades als plànols de qualificació vigent i proposada a es-
cala 1:5.000 (sèries I.27 i O.5) de la MPGM. 

Necessitat d’obtenir informe favorable vinculant de la Direcció General d’Infra-
estructures de Mobilitat per qualsevol Pla especial urbanístic d’infraestructures 
de serveis tècnics que discorrin pel sistema de parc forestal de Collserola. 
Incloure a la normativa de la Modificació del PGM, la possibilitat de redactar un 
Pla especial urbanístic per a la reserva de sòl vinculada a actuacions en matèria 
d’infraestructures de mobilitat previstes a la planificació territorial o sectorial i 
aquelles actuacions a què fa referència l’article 18.2 del Reglament General de 
Carreteres 

Norma-
tiva 

Es dona compliment a aquesta prescripció afegint a l’article 4.2.c) de 
la Normativa la possibilitat de redactar un pla especial urbanístic per a 
la reserva de sòl vinculada a les actuacions en matèria d’infraestruc-
tures de mobilitat previstes per la planificació territorial o sectorial i les 
que acordi el Govern de la Generalitat. 

Cal qualificar com a sistema viari el domini públic de la via interpolar i incorpo-
rar, com a mínim, la línia d’edificació o una protecció urbanística equivalent a 
25 metres de les arestes exteriors de les calçades previstes als efectes de pro-
tecció de dit domini públic 

Docu-
mentació 
MPGM 

Es dona compliment a aquesta prescripció qualificant com a protecció 
de sistemes (clau 9) els sòls afectats per l’Estudi informatiu esmentat, 
possibilitant l’execució del mateix. Pel que fa a la línia d’edificació, es 
situa a 25 metres de l’aresta exterior de la carretera existent. 

Inclusió de l’obligació per part del promotor de qualsevol actuació en l’àmbit del 
Parc Natural de la Serra de Collserola del compliment de la legislació sectorial 
en matèria de contaminació acústica i lumínica i, en cas de produir-se impacte, 
les mesures de protecció ambiental hauran d’anar a càrrec del promotor 

- 
Determinació abordada des del PEPNat. 

L’informe incorpora altres referències a diverses normatives d’aplicació - 
Les normatives d’aplicació hauran de ser tingudes en compte en el 
desenvolupament de la MPGM. 

Modificar la delimitació del Parc segons l’Acord GOV/116/2019 al paratge 
de Can Castelló (Cerdanyola del Vallès) i al sector Nord-Oest de Pedralbes 
(Barcelona) 

Docu-
mentació 
MPGM 

Es modifiquen tots els documents de la MPGM i plànols amb material 
gràfic en el que es representen els límits del Parc. 
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Cal recaptar el nou informe de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Catalunya 

Docu-
mentació 
MPGM 

S’ha recaptat un informe favorable de la Demarcació de Carreteres de 
l’Estat, que ha obligat a qualificar com a sistema viari (clau 5) la totali-
tat dels terrenys que formen part de la zona de domini públic de la 
carretera AP-7. 

Cal eliminar de la normativa la definició de l’ús docent en sòl no urbanit-
zable i les condicions d’ordenació derivant aquests aspectes a la poste-
rior redacció d’un Pla Especial, o bé assignant un ús compatible amb el 
règim de no urbanitzable o, si té els valors, valorar la inclusió al catàleg 
de masies i cases rurals 

Docu-
mentació 
MPGM 

S’ha donat compliment a la prescripció excloent els sòls de l’àmbit de 
la MPGM i, per tant, eliminant les referències corresponents a la Nor-
mativa. 

Diverses consideracions en relació al catàleg de masies i cases rurals 
(matisar l’ús d’habitatge), i revisar alguns elements inclosos 

Docu-
mentació 
MPGM 

S’ajusta la normativa en relació a l’ús d’habitatge i es revisen alguns 
elements inclosos al catàleg de masies excloent les fitxes del catàleg 
i, si s’escau, mantenint les edificacions amb la qualificació actual de 
8b. 

Taula 27: Resposta als informes urbanístics i territorials 
Font: AMB 
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4. Conclusions 

Tal i com es pot comprovar en l’apartat 7.2. de l’EAE, els efectes ambientalment significatius que 

es poden generar com a conseqüència del desenvolupament de la proposta de la MPGM són, a 

nivell global de tot el Parc, majoritàriament positius. Cal tenir en compte que la modificació té 

com a objectiu crear un marc regulador dels usos admesos al Parc adequat al planejament terri-

torial i sectorial, i que el PEPNat desenvolupa el que estableix la MPGM. Tot i així, cal incidir 

també en els possibles efectes negatius que es poden donar a nivell local per tal de proposar les 

corresponents mesures de prevenció i correctores que en minimitzin els efectes.  

 

4.1. Valoració de la integració dels aspectes ambientalment rellevants 

A l’apartat 9 de l’EAE es fa una valoració global de la MPGM des de la perspectiva ambiental 

integrant, per una banda, el grau de compliment dels objectius ambientals establerts per la 

MPGM, fent una relació dels mecanismes que donen compliment per cada un dels subobjectius 

plantejats a la modificació i, per altra, avaluant els punts forts de la mateixa, però també les àrees 

d’atenció i atenent a com han pogut dificultar el procés d’avaluació ambiental. 

El grau de compliment de cada subobjectiu que composen els 7 objectius a partir de la proposta 

de la MPGM s’han avaluat com: 

 Satisfactori: quan el compliment de l’objectiu plantejat és total. 

 Majoritari: quan l’objectiu plantejat s’acompleix però no en tota la seva dimensió. 

 Parcial: quan l’objectiu es pot complir només en part. 

 No es compleix: quan l’objectiu plantejat no s’assoleix de cap manera. 

 

Es presenta a continuació el resultat d’aquest de forma sintètica, sense establir quins són els 

mecanismes a través dels quals s’hi dóna compliment a la MPGM: 

Objectiu/Sub-objectiu Grau de compliment 

1. Conservar i millorar la biodiversitat dels hàbitats així com la fauna d’especial interès asso-
ciada al Parc 

1A. Fomentar els mosaics agroforestals tot combinant zones forestals obertes i 
àrees agrícoles com element clau en la recuperació de la fauna i flora i que està 
patint problemàtiques per la disminució d’aquests hàbitats. 

SATISFACTORI 

1B. Protegir els espais amb flora d’especial valor per a la conservació de la bio-
diversitat. 

MAJORITARI 

1C. Protegir els espais de més interès per a la fauna d’especial valor per a la 
conservació de la biodiversitat. 

MAJORITARI 

1D. Evitar els usos i les activitats que suposin una elevada freqüentació en 
aquelles zones amb més interès florístic i faunístic. 

MAJORITARI 

1E. Recuperar les condicions i els hàbitats d’espècies de fauna autòctona en re-
gressió o desaparegudes, com l’òliba, el botxí, l’eriçó clar, entre d’altres. 

SATISFACTORI 
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1F. Mantenir els boscos singulars el més protegits possibles i reconèixer la fi-
gura dels boscos en evolució natural per tal de preservar-los de les pertorbaci-
ons. 

MAJORITARI 

Objectiu 2: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant la Serra de Collserola 
com a espai integrat en el sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità 

2A. Considerar el dinamisme i l’adaptació d’un espai enmig de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, altament pressionat i en constant canvi de les condicions de 
contorn. 

SATISFACTORI 

2B. Afavorir la millora de la qualitat ecològica dels espais fluvials (especialment 
els corresponents a la riera de Sant Cugat, la riera de Rubí i la riera de Vallvi-
drera) com a espais claus en la conservació de gran nombre de processos eco-
lògics. 

SATISFACTORI 

2C. Assegurar la connectivitat i la permeabilitat ecològica interna del Parc de 
Collserola. 

SATISFACTORI 

2D. Incorporar i assegurar la protecció dels espais funcionals al Parc de Collse-
rola atenent la seva posició clau en la funcionalitat connectora de la Serra de 
Collserola. 

MAJORITARI 

2E. Establir un marc urbanístic adequat per possibilitar actuacions desfragmen-
tadores (Infraestructura Verda) de les principals barreres internes (urbanitzaci-
ons i C-16) i perimetrals dels parc (C-58 i A2) per tal de millorar la connexió eco-
lògica existent. 

SATISFACTORI 

2F. Establir un marc urbanístic adequat per possibilitar la restauració d’aquells 
àmbits actualment degradats i que tenen un alt potencial per millorar la connecti-
vitat interna i externa del Parc. 

SATISFACTORI 

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural 

3A. Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural. SATISFACTORI 

3B. Protegir i integrar els principals valors paisatgístics del Parc Natural. SATISFACTORI 

3C. Evitar l’homogeneïtzació del paisatge del Parc natural derivada de la pèrdua 
de l’activitat agrícola. 

SATISFACTORI 

3D. Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat 
associada amb els espais agroforestals vallesans, per infraestructures, urbanit-
zacions i construccions. 

SATISFACTORI 

3E. Evitar la banalització, degradació i pèrdua de la qualitat del paisatge per 
l’enorme pressió de la freqüentació. 

SATISFACTORI 

4. Modular i controlar les pertorbacions ambientals 

4A. Generar un marc de planejament general que afavoreixi el control i la gestió 
de les pertorbacions que afectin l’estructura i l’estabilitat de les comunitats, per 
assegurar unes correctes dinàmiques ecològiques i preservar hàbitats interes-
sants per a la biodiversitat que requereixen de la presència de determinades 
pertorbacions. 

MAJORITARI 



239 

 

4B. Generar un marc de planejament general que permeti gestionar de forma 
sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità de forma compatible 
amb la conservació dels processos ecològics. 

MAJORITARI 

4C. Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una correcta 
transició i un control de les pertorbacions externes. 

MAJORITARI 

4D. Promoure una gestió forestal adequada als objectius de protecció i preser-
vació de la biodiversitat, garantint la resiliència dels boscos, en especial, davant 
del risc d’incendi forestal. 

MAJORITARI 

4E. Disminuir la pressió antròpica en àrees més sensibles del Parc amb una 
adequada gestió i ordenació dels accessos. 

MAJORITARI 

4F. Generar les condicions de planejament adequades per afrontar els possibles 
efectes del canvi climàtic sobre els hàbitats de Collserola. 

SATISFACTORI 

5. Conservar i millorar els processos del medi físic 

5A. Assegurar el correcte funcionament del cicle natural de l’aigua al PNSC. SATISFACTORI 

5B. Minimitzar els moviments de terres en terrenys amb pendents elevades, tot 
assegurant una adaptació topogràfica de les actuacions. 

SATISFACTORI 

5C. Evitar els processos erosius dins els torrents i rieres lligats a usos i/o activi-
tats públiques. 

SATISFACTORI 

5D. Incorporar els instruments i recomanacions per a la preservació de les àrees 
que tenen un interès específic o que han de rebre un tractament diferenciat, 
com les pedreres i els pantans. 

SATISFACTORI 

5E. Evitar la impermeabilització de l’àmbit de Parc Natural. SATISFACTORI 

Objectiu 6: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i acti-
vitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural 

6A. Determinar les dotacions d’equipaments i serveis tècnics del Parc a partir de 
les necessitats relacionades amb la conservació i gestió de l’espai natural. 

SATISFACTORI 

6B. Revisar l’estructura lògica de la xarxa viària per tal d’ajustar-la a les finalitats 
del Parc. 

SATISFACTORI 

6C. Minimitzar l’aparició de noves ocupacions del sòl dins el Parc Natural. SATISFACTORI 

6D. Ajustar les intensitats i tipologies d’ús a les zones construïdes a les necessi-
tats de conservació i gestió del sòl. 

SATISFACTORI 

6D. Ajustar les intensitats i tipologies d’ús a les zones construïdes a les necessi-
tats de conservació i gestió del sòl. 

SATISFACTORI 

7. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les infraestructu-
res de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

7A. Garantir un correcte accés en modes no motoritzats i en transport públic a 
l’àmbit del parc i desincentivar l’accés en vehicle privat 

MAJORITARI 
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Taula 28: Grau de compliment dels objectius ambientals de l’EAE de la MPGM. 
Font: AMB (2019) 

 

A partir de la informació recollida a la taula, per tant, es pot observar com la MPGM permet 

d’acomplir satisfactòriament gairebé tots els objectius plantejats, a partir del planejament urba-

nístic que proposa i de les actuacions de les quals permet el seu desenvolupament, majoritària-

ment en el marc posterior d’aplicació de les estratègies i propostes del PEPNat. En el cas dels 

objectius que no es poden assolir en la seva totalitat, es donarà un compliment majoritari, degut 

a que el compliment total dels quals depèn de factors que escapen a les competències d’un 

planejament urbanístic general (emissions, limitació de la connectivitat i altres pressions huma-

nes conseqüència d’un espai molt freqüentat en un entorn tan fortament urbanitzat). 

D’aquesta manera, s’ha de valorar globalment com a satisfactòria la Modificació, doncs permetrà 

assolir una protecció dels valors naturals i paisatgístics que justifiquen la classificació de la Serra 

de Collserola com a Parc Natural, alhora que pretén aconseguir un equilibri amb l’ús social per 

part de la població, adequant-se a la seva situació a un espai tant altament poblat com és l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. A més, permet adequar les previsions del PGM a l’àmbit del PNSC, 

per tal que siguin coherents amb el marc legal i la normativa vigent, al mateix temps que permet 

simplificar i homogeneïtzar la regulació a l’àmbit del Parc per tal que sigui el PEPNat l’instrument 

que l’acabi concretant. 

 

4.2. Càlcul de la petjada de carboni 

Amb la finalitat d’avaluar les emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic general, 

l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat va publicar una eina per a calcular aquestes 

emissions, juntament amb un manual d’ús, d’acord amb el qual les emissions generades en el 

desenvolupament d’un planejament urbanístic provenen principalment de cinc sectors: emissions 

de la mobilitat generada, emissions energètiques (dels usos residencials, industrials, d’equipa-

ments i del sector terciari), emissions del cicle de l’aigua, emissions de la gestió dels residus i 

emissions dels canvis d’ús del sòl. 

L’eina de càlcul esmentada proporciona una metodologia homogènia per poder obtenir resultats 

comparables de les emissions originades per les actuacions de transformació urbanística plani-

7B. Prioritzar un sistema d’aparcaments perimetrals “park-and-ride” en substitució 
d’altres ubicats en zones més interiors del Parc. 

MAJORITARI 

7C. Prioritzar l’ús d’energies renovables que siguin compatibles amb el medi am-
bient atmosfèric i no comporti un increment dels contaminants locals 

SATISFACTORI 

7D. Evitar l’impacte acústic derivat de la freqüentació en aquelles zones ambien-
talment més sensibles. 

MAJORITARI 

7E. Disminuir l’impacte lumínic derivat de les zones urbanes adjacents al Parc, 
tot incorporant les mesures oportunes 

PARCIAL 

7F. Minimitzar i racionalitzar l’impacte de les infraestructures de servei SATISFACTORI 

7G. Assegurar la gestió sostenible dels residus del Parc i evitar abocaments in-
controlats. 

SATISFACTORI 
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ficades. Aquesta eina pot ser aplicada per a l’avaluació de modificacions de planejament urba-

nístic general, com és el cas de la present MPGM. La metodologia seguida per tal de fer el càlcul 

de la petjada de carboni s’ha basat en les qualificacions urbanístiques vigents i fruit de l’aplicació 

de la MPGM, i es presenta a l’apartat 7.4. de l’EAE de la Modificació, on pot ser consultada per 

majors detalls.  

En base a aquestes consideracions s’ha estimat la petjada de carboni en l’àmbit de la MPGM per 

als 2 escenaris (planejament vigent i planejament proposat) obtenint els resultats que s’exposen 

al quadre següent. 

EMISSIONS 

Escenari actual- Planeja-
ment vigent PGM 

Escenari futur –Pro-
posta de planejament 

MPGM 

Valors 
absoluts 

% 
Valors 

absoluts 
% 

Emissions mobilitat generada 472 5,00 471 10,10 

Emissions consums energètics 8.441 89,80 3.585 77,30 

Emissions cicle de l'aigua 73 0,78 33 0,71 

Emissions residus 411 4,37 550 11,86 

TOTAL (t CO2/any) 9.397 1 4.639 1 

Taula 29: Petjada de carboni del Parc Natural de la Serra de Collserola en funció dels escenaris avaluats 
Font: AMB (2019) 

Davant d’aquests resultats es pot veure clarament que les propostes derivades del planejament 

vigent comporten unes emissions de CO2 molt superiors a les corresponents al desenvolupa-

ment del planejament proposat per la MPGM (es redueixen les emissions en més d’un 50%). 

Aquest resultat es deu al gran nombre d’emissions associades al consum energètic i la mobilitat 

generada de les zones residencials i de les reserves d’equipaments que la MPGM proposa su-

primir. 

Cal recordar de nou que les reserves viàries que la MPGM proposa suprimir (135 hectàrees) no 

s’ha tingut en compte pel càlcul de la petjada de carboni, la qual cosa suposaria una reducció 

encara més important de les emissions de CO2.  

 

4.3. Impactes derivats de l’aplicació de la MPGM 

L’EAE, dins de la seva valoració global i conclusions de la MPGM, enumera a l’apartat 9.2.2. els 

aspectes de la MPGM a tenir en compte com punts febles. Aquests són assimilables en bona 

part a les dificultats que s’han detectat en el procés d’avaluació d’impacte ambiental de l’aplicació 

del Pla, i tindran relació també amb possibles impactes que es puguin generar en aplicació de la 

MPGM. Tenint en compte això, a aquest apartat es fa un recull d’aquests factors que han pogut 

donar origen a aquestes dificultats: 

- En admetre alguns nous usos lligats a les construccions existents, la MPGM permetrà d’una 

banda una dinamització del Parc però, alhora, es donarà una nova freqüentació a alguns 

espais que, encara que reduïda, en força casos suposarà alguns impactes inevitables sobre 

l’entorn immediat (si bé els usos amb una freqüentació major només s’admeten a la vora del 

Parc i en àmbits que disposen de transport públic). La derivació d’aquests usos concrets en 

el PEPNat, conjuntament amb la incapacitat de conèixer amb exactitud en el moment de la 

redacció de l’EAE quins dels nous usos permesos es donaran i a on, ha fet que en l’avaluació 
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ambiental es plantegin un escenari de mínims i un de màxims per a avaluar els possibles 

impactes, tenint en compte que el resultat final serà probablement un punt mig entre els dos 

però sense poder saber-ho amb precisió. 

- També en aquesta línia, la implantació de nous usos a les edificacions existents pot suposar 

un augment del consum de recursos respecte la situació actual (energètic, d’aigües, genera-

ció de residus, etc.), així com un possible increment en les emissions de carboni per les 

activitats existents al Parc. Aquest fet, tanmateix, podrà variar segons els usos implantats 

finalment al Parc, podent-se donar fins i tot la situació inversa en que les emissions siguin 

molt inferiors a les actuals. Tanmateix, la regulació establerta per la MPGM assegura un 

correcte tractament dels residus i les aigües residuals, així com l’autogestió de la fracció 

orgànica, així com la implementació de sistemes d’energies renovables. Amb això, la impos-

sibilitat de conèixer amb precisió aquests nous usos a implantar que fa que no es pugui 

calcular els canvis que això suposarà en relació al consum de recursos i l’augment de les 

emissions. Tanmateix, dir que amb el càlcul de la petjada de carboni realitzat a l’EAE de la 

MPGM s’ha fet un intent d’arribar a un valor actual i futur centrat en les qualificacions urba-

nístiques que establirà la MPGM i que es considera prou fiable. 

- Hi ha aspectes que actualment s’identifiquen com a problemàtiques existents i sobre els 

quals la MPGM difícilment pot incidir, com poden ser la dispersió dels usuaris pel territori que 

genera la freqüentació de zones sensibles, l’existència d’usos en situació de fora d’ordenació 

o l’existència d’externalitats ambientals com el trànsit de pas entre el pla de Barcelona i el 

Vallès i la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa de l’entorn urbà, entre d’altres. De-

gut a la dificultat de la MPGM i del PEPNat per incidir en aquests aspectes, que sens dubte 

generen impactes, també ha estat complicat avaluar quins canvis pot suposar la seva apli-

cació respecte aquests impactes. Tanmateix, cal dir que el PEPNat desenvolupa la MPGM 

incorporant propostes sobre alguns d’aquests aspectes. 

 

4.4. Mesures preventives, correctores i compensatòries 

Per tal de donar resposta als impactes que es podrien derivar dels punts febles detectats a l’apar-

tat anterior, cal fer esment a les mesures preventives, correctores i compensatòries que permetin 

minimitzar-ne es efectes. En el cas de la present MPGM, l’establiment de mesures preventives, 

correctores i compensatòries es deriva al PEPNat, l’instrument que tracta a fons els aspectes de 

protecció ambiental dins l’àmbit d’aplicació tant d’aquest com de la MPGM. 

Així, queden incorporades les mesures de protecció ambiental establertes a l’EAE del PEPNat 

en aquells àmbits nous que la MPGM determina. Amb això, la MPGM sí que incorpora mesures 

de protecció ambiental a tenir en compte a aquells àmbits concrets on es fan propostes de vora, 

per tal d’assegurar que la seva implantació vagi en la línia dels objectius de conservació del 

PEPNat i de la MPGM. 

 

4.5. Pla de seguiment (Programa de Vigilància Ambiental) 

El pla de seguiment de la MPGM, que es formalitza en el seu programa de vigilància ambiental 

(PVA) es defineix al seu EAE, al qual es remet el present document per a fer-ne un resum. 

La legislació per a l’avaluació de plans i programes demana l’establiment de mesures de super-

visió i control per a les diferents fases que comporta l’execució d’una actuació, i aquestes mesu-

res s’han de recollir en un programa de vigilància ambiental (PVA). 
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El PVA, per tant, ha de permetre avaluar el desenvolupament de les diverses actuacions que 

tenen cabuda dins la nova regulació establerta per la MPGM, tenint en compte que el PEPNat 

desenvolupa aquesta regulació detalladament en l’àmbit del Parc Natural.  

Amb això, en tant que es tracta de figures de planejament complementàries i que es tramiten en 

paral·lel, es planteja un Programa de Vigilància Ambiental complementari per la MPGM i el PEP-

Nat, amb la idea de simplificar i garantir el seguiment de les actuacions que es duguin a terme. 

Així mateix, els informes de seguiment de la MPGM s’integraran amb els que es derivin del PEP-

Nat per tal de facilitar una lectura conjunta d’ambdues figures. 

En aquest cas, es proposa un sistema de seguiment ambiental basat en l’emissió d’informes els 

quals, a més de verificar-se si les actuacions previstes per cada període establert s’han dut a 

terme o no, s’avaluaran els resultats obtinguts de la seva execució, en funció dels indicadors 

ambientals establerts a l’EAE del PEPNat. En aquest sentit, l’òrgan gestor del Parc serà el res-

ponsable del seguiment del PVA i dels informes que s’elaborin en el seu marc. Així, amb una 

periodicitat quinquennal s’haurà de fer arribar a l’òrgan ambiental (i posar a disposició del públic 

pels canals adequats) un informe en el que es recullin els resultats dels diferents seguiments 

establerts en els plans de vigilància de la present MPGM i del PEPNat. L’informe contindrà un 

resum dels resultats que es derivin del seguiment global, dels àmbits de control –en el cas concret 

de la MPGM seran els àmbits de vora- i dels projectes específics desenvolupats dins del PNSC 

en aplicació de les dues figures de planejament. 

D’aquesta manera, i tal i com s’especifica a continuació, caldrà realitzar visites d’inspecció, re-

dactar els corresponents informes i llibres d’assistències, suggeriments i incidències ambientals 

per informar del seguiment dels diferents projectes i actuacions que es puguin desenvolupar. 

Per últim, la vigilància ambiental ha de donar garantia de que el desenvolupament i execució/im-

plantació de les propostes no suposarà impactes imprevistos. En aquest sentit, en cas d’aparèi-

xer impactes ambientals no previstos caldrà definir i aplicar les mesures correctores necessàries. 

El seguiment ambiental proposat en el cas concret de la MPGM es donarà per les diferents fases 

de l’aplicació de les actuacions establertes, bé per aquesta o pel PEPNat. 

 Fase de planejament: el procés d’avaluació ambiental estratègica de la MPGM esdevé 

en si mateix una mesura de supervisió i control en tant que des del moment inicial es 

tenen en compte els aspectes ambientals a l’hora de definir la proposta. La metodologia 

implica la supervisió progressiva (en les diferents fases del planejament) i triplicada (per 

part dels redactors de la MPGM amb perfil ambiental, dels redactors de la documentació 

ambiental i per part de l’òrgan ambiental) del grau d’incorporació dels criteris ambientals 

a la documentació de la MPGM i la que l’acompanya.  

 Fase d’implementació o funcionament: s’entén per fase d’implementació o funciona-

ment quan, un cop aprovat definitivament, comenci l’aplicació de la Modificació. Amb 

això, el Pla de Vigilància Ambiental en fase d’implementació es planteja a tres nivells: 

- Seguiment de l’evolució dels valors del Parc: Aquest seguiment es portarà a 

terme pels mecanismes establerts al PENat i a través dels indicadors ambientals 

que aquest proposa, tal com consta a l’apartat d’indicadors i al PVA del seu cor-

responent document ambiental, atès que és el Pla especial de l’espai protegit 

l’encarregat de fer el seguiment de l’estat del Parc i dels seus múltiples valors 

naturals. Així, queda aquesta funció de la MPGM delegada en el PEPNat. Aquest 

seguiment, plantejat a dues escales (a nivell global del Parc i a nivell de les fin-

ques en les que s’implementen nous usos), ha de permetre replantejar les estra-

tègies, a mig/llarg termini, per tal de reconduir tendències no desitjades o que no 

estiguin alineades amb l’estratègia ecològica del Pla. A més, el seguiment dels 
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indicadors a escala de finca ha de poder permetre també veure si s’està complint 

degudament el Pla de gestió aprovat o si, tot i que s’estigui complint, no és adient 

pel compliment dels objectius del PEPNat. A més, l’ús dels indicadors com a 

mecanisme de seguiment durant la fase de funcionament anirà incorporat, en la 

mesura del possible, a l’Eina multicriteri del Pla. 

- Seguiment d’àmbits concrets: A banda del seguiment dels valors globals del 

Parc es preveu un sistema de seguiment per a àmbits concrets identificats en 

l’EAE, com a espais de més rellevància ambiental o major sensibilitat, basat en 

l’emissió d’informes de seguiment. Es farà un seguiment de: l’efectvitat de les 

mesures previstes en les propostes de vora, la consolidació de les diferents ac-

tuacions i usos i després de la finalització de les actuacions.  

- Seguiment de l’execució de les actuacions: durant la fase d’execució de les 

actuacions plantejades als diferents àmbits inclosos en el PEPNat, es planteja el 

desenvolupament d’un PVA per cada un per tal d’assolir els diversos objectius 

plantejats. 

 

Així, es farà una lectura a nivell d’actuacions i àmbits específics però sense perdre de vista la 

visió global del Parc i la possible existència d’impactes sinèrgics i/o acumulatius. 
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