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1. Introducció   

La Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

(en endavant MPGM o Modificació) es redacta de conformitat amb el previst al Conveni interad-

ministratiu signat en data 1 d’octubre de 2014 per 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 (en endavant AMB); i el Consorci del Parc 

Natural de la Serra de Collserola. Posteriorment, en data 3 de novembre de 2016, es va signar 

una addenda al Conveni per a la incorporació de la Diputació de Barcelona i la reestructuració 

de la governança del Pla. 

D’acord amb la clàusula segona.2 de l’esmentat conveni, la formulació, redacció, tramitació i 

aprovació inicial i provisional de la Modificació correspon a l’AMB seguint el procediment establert 

a la legislació urbanística, ambiental i sectorial vigent. 

PEPNat 

En paral·lel a la present Modificació, s’està redactant i tramitant el Pla especial del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant PEPNat). 

L’Avanç del PEPNat es va aprovar el 27 de gener de 2015 pel Consell Metropolità, amb la prèvia 

conformitat de la resolució de 26 de gener de 2015 del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

2. Objecte de la MPGM 

L’objecte de la MPGM és 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. 

3. Antecedents 

Des del punt de vista urbanístic, la preocupació per la protecció de la Serra de Collserola ha estat 

present en tots els plans que s’han anat desenvolupant. 

Els documents urbanístics més rellevants són el Pla comarcal de Barcelona (1953), el Pla general  

metropolità (1976) i el Pla especial de protecció i ordenació del medi natural del Parc de Collse-

rola (PEPCo) (1987), aquests dos últims encara vigents en aquests moments. 

Posteriorment, el Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona (PTMB, 2010) es-

tableix un sistema d’espais oberts d’especial protecció entre els quals hi figura en un lloc destacat 

la Serra de Collserola.  

Des del punt de vista de la legislació mediambiental, l’any 1985 s’aprovà la Llei d’espais naturals, 

que es va desenvolupar l’any 1992 amb el Pla d’espais d’interès natural, que inclou la Serra de 

Collserola. 

A l’any 2006 la Serra de Collserola passa a formar part de la Xarxa Natura 2000 i, finalment, l’any 

2010, mitjançant el Decret 146/2010 de 19 d’octubre, es declara el Parc Natural de la Serra de 

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

4. Encaix territorial i àmbit de la MPGM 

Encaix territorial 

Collserola és un fet geogràfic important; la seva posició entre els rius Besòs i Llobregat, separant 

les planes del Vallès del Pla de Barcelona, s’incorpora dins l’estructura d’anella de l’àrea metro-

politana de Barcelona. 

El seu relleu, de major pendent respecte dels espais més planers que l’envolten, l’han preservat 

del creixement urbà indiferenciat i avui, al mig d’una àrea densament poblada i congestionada, 

hi trobem un territori biodivers, agrícola i forestal, ben conservat, que pot ser un factor crucial en 

l’equilibri ambiental i ecosistèmic de l’àrea metropolitana. 

Situació del Parc en relació amb la xarxa d’espais oberts i protegits 

Quatre dels grans connectors ecològics definits pel PTMB fan referència al Parc Natural de la 

Serra de Collserola. No obstant, el context metropolità del Parc en limita la connectivitat i incre-

menta l’aïllament amb els espais circumveïns, fet que pot comprometre la preservació dels valors 

ecològics i la biodiversitat. 

Àmbit 

L’àmbit de la Modificació comprèn els sòls inclosos en la delimitació del Parc Natural de la Serra 

de Collserola (98,9%), a excepció d’alguns sòls que presenten algunes particularitats (1,1%), 

com per exemple els que formen part de l’àmbit del PDU del centre direccional de Cerdanyola.  

La MPGM també inclou, d’acord amb els Ajuntaments, 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 connecti-

vitat ecològica i donar coherència al planejament resultant. 

La superfície de l’àmbit de la MPGM és la següent: 

Parc Natural de la Serra de Collserola 8.156,35 hectàrees 

Sòls que s’exclouen perquè presenten particularitats - 93,36 hectàrees 

Sòls de la vora que s’inclouen per millorar la connectivitat + 282,73 hectàrees 

Àmbit de la MPGM 8.345,71 hectàrees 

5. Suspensió de llicències i tramitació de procediments 

En tot l’àmbit de la MPGM (que es reprodueix a les pàgines anteriors) s’altera, en major o menor 

mesura, l’ordenació vigent. 

En aquest sentit, es proposa suspendre, en aquest àmbit, la tramitació de plans urbanístics deri-

vats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicèn-

cies de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construc-

cions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial. S’exceptuen els instruments o atorgaments de 

llicències i altres autoritzacions que estiguin fonamentades en el règim vigent que siguin compa-

tibles amb les determinacions del nou planejament aprovat inicialment. 
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6. Síntesi de l’estat actual i objectius generals 

Per establir la diagnosi de l’estat actual s’han analitzat detalladament els punts següents: 

- Estat i evolució dels valors ecològics del Parc. 

- Valorització dels recursos naturals. 

- L’ús públic. 

- El patrimoni construït. 

- Infraestructures 

- El planejament territorial, sectorial i urbanístic. 

- Espais perimetrals. 

De l’anàlisi anterior s’han sintetitzat els aspectes clau de cada punt estudiat, la qual cosa ha 

permès establir unes conclusions de la diagnosi de l’estat actual del Parc, que s’han estructurat 

al voltant de nou blocs que, a la vegada, han donat lloc a nou objectius generals que han de guiar 

tant la present Modificació com el PEPNat que s’està redactant i tramitant en paral·lel. Aquests 

objectius generals es poden veure al quadre de la pàgina següent. 

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

Parc Natural 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 que no s’han desenvolupat en 

els gairebé 40 anys de vigència del PGM. 

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

sinó que serà mitjançant la combinació dels dos instruments (la present Modificació i el PEPNat 

que s’està redactant i tramitant en paral·lel) que es podran assolir aquests objectius. 

D’altra banda, en compliment del principi de jerarquia normativa, la present Modificació ha d’ade-

quar les determinacions el PGM per tal que siguin coherents amb el marc legal i normatiu vigent. 

  



 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Document comprensiu 

 CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI  OBJECTIUS GENERALS 

1 Ecologia i preservació de la biodiversitat 

Ens trobem davant un marc ecològic canviant que difícilment pot ser 
governat mitjançant  normes rígides i estàtiques. La integritat del Parc 
es fonamenta en la preservació de la biodiversitat, el manteniment  dels 
processos ecològics i el control de les pertorbacions. Els gestors  ne-
cessiten, a més d’un marc normatiu general, eines dinàmiques per va-
lorar adequadament els projectes que incideixen en aquest espai. 

1 Mantenir i millorar les condicions 
ambientals del parc que inclouen 
els factors biòtics i abiòtics, la 
conservació de la biodiversitat, 
dels habitats i dels processos 
ecològics. 

2 Espais perimetrals 

Els espais perimetrals juguen un paper molt rellevant en la connectivitat 
interior i exterior d’aquest espai. Són particularment importants per la 
gestió del Parc i són els que li marquen la permeabilitat i la funcionalitat 
ecològica. En les zones perimetrals és on es manifesten els principals 
focus de tensió entre el Parc i el seu entorn urbanitzat. 

2 Millorar les condicions de les vo-
res del Parc per tal de disminuir 
els riscos, assegurar la connecti-
vitat ecològica amb els espais 
oberts de l’entorn, facilitar l’ac-
cessibilitat dels usuaris al Parc i 
corregir el caràcter suburbà 
d’aquests espais. 

3 Model d’ús social 

El model d’ús social contemplat al PEPCo ha estat útil durant molts 
anys, però actualment està clarament superat. No només per l’incre-
ment d’activitats que ens ha portat fins a una situació pròxima a la sa-
turació , sinó també per les noves activitats que han anat sorgint des de 
l’aprovació del PEPCo l’any 1987. 

3 Gestionar de forma sostenible 
l’ús social del Parc dins del con-
text metropolità, incidint en l´ús i 
el foment d’energies netes. 

4 Les activitats de valorització dels recursos naturals 

Cal entendre les activitats primàries que es desenvolupen al parc com 
activitats econòmiques que, pel damunt de tot, tenen la finalitat d’ajudar 
a la gestió de la biodiversitat i disminuir la vulnerabilitat front els dife-
rents riscos. Entre aquestes activitats destaquen la forestal, l’agrícola i 
la ramadera. 

4 Mantenir i adequar les activitats 
d’aprofitament dels recursos na-
turals i fomentar l’economia 
verda. 

5 Serveis ecosistèmics 

A la Serra de Collserola s’hi ofereix una gran quantitat de serveis eco-
sistèmics, des de serveis d’aprovisionament fins a serveis culturals i de 
lleure per poder prestar tots aquests serveis i equilibrar-los a la de-
manda diferencial, la normativa i la zonificació actual tenen les seves 
limitacions les quals s’han anat manifestant des de l’aprovació del 
PEPCo l’any 1987. 

5 Conèixer i valorar els serveis eco-
sistèmics, aprofundint en la re-
cerca de Collserola com a espai 
de coneixement. 

6 Patrimoni 

A excepció de les edificacions tradicionals transformades en restau-
rants o serveis dotacionals del parc la regulació estricte dels usos ad-
mesos –que cal emmarcar en un context de contenció del procés d’ur-
banització de la serra de Collserola- ha tingut l’efecte no desitjat de 
desincentivar la inversió per a la conservació i millora del patrimoni 
construït. 

6 Mantenir i millorar el patrimoni ar-
quitectònic, històric i cultural. 

7 Paisatge 

El binomi usos-activitats i valors ecològics és el que conforma el pai-
satge del parc, un aspecte que el planejament ha de modular amb la 
seva aplicació, mantenint i millorant les característiques del paisatge 
existent , sense subvertir-lo ni banalitzar-lo i, en tot cas, incrementant-
ne el valor. 

7 Modular convenientment el pai-
satge i minimitzar els impactes. 

8 Model de gestió 

Des de l‘aprovació del PEPCo, l’existència d’un òrgan de gestió perma-
nent dotat de pressupost ha permès treballar en la línia de garantir la 
preservació dels valors ecològics fent-ho compatible amb el desenvolu-
pament de l´ús social del parc en un context metropolità. Transcorreguts 
més de 30 anys, s’ha de dotar de coherència el model enfortint la relació 
entre la diversitat d’administracions amb incidència sobre el territori i el 
desplegament de la normativa sectorial i el planejament que conflueixen 
en l’àmbit del parc. 

8 Establir un règim de gestió activa 
i directa basat en models de 
col·laboració público-privats. 

9 Instrument de regulació 

El medi natural evoluciona constantment, amb unes dinàmiques pròpies 
no subjectes a una planificació fixa a llarg termini, al mateix temps que 
les estratègies per a conservar i millorar els valors naturals no es poden 
establir de manera definitiva. 

9 Apostar per un instrument de re-
gulació obert, flexible i adaptable 
a la realitat canviant del territori i 
la societat. 
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7. Alternatives considerades 

En la fase d’Avanç es van considerar les alternatives següents: 

- 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. 

Les tres alternatives plantejaven modificar la regulació del sistema d’espais lliures, amb la finalitat 

d’afavorir la biodiversitat, la gestió activa del Parc i la recuperació del patrimoni arquitectònic, 

històric i cultural del Parc. També preveien reconèixer i regular els sòls que tenen una important 

rellevància pel cicle de l’aigua, els quals han de formar part del sistema hidrogràfic. Així com 

racionalitzar la xarxa viària i els equipaments, amb la finalitat de preservar els sòls agrícoles, 

minimitzar l’ocupació del sòl i evitar la fragmentació de l’espai natural de la Serra de Collserola. 

En relació amb la regulació del sistema d’espais lliures, l’alternativa 3 plantejava una qualificació 

única i homogènia per a tot l’àmbit del Parc que reconegués les funcions i els valors ecològics a 

través de la regulació normativa, traslladant la concreció de l’ordenació detallada al PEPNat que 

s’està redactant i tramitant en paral·lel. 

L’alternativa 3 és la que es va valorar més favorablement des del punt de vista ambiental. Per 

això, en la fase d’aprovació inicial s’ha partit d’aquesta alternativa, desenvolupant-la i ajustant-la 

d’acord amb els informes i suggeriments rebuts en el marc de la tramitació administrativa de la 

MPGM. 

En aquest sentit, cal destacar que tant l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) 

com la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUamB), el Con-

sell de Protecció de la Natura i la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials 

a Barcelona, han demanat que es valorés, com a alternativa, la possibilitat d’incloure en l’àmbit 

de la MPGM els sòls de les vores del Parc que siguin necessaris per mantenir i/o millorar la 

connectivitat ecològica de la Serra amb els espais oberts de l’entorn, així com els necessaris per 

resoldre diverses problemàtiques relacionades amb sòls urbanitzables no delimitats. 

Com a conseqüència, s’ha estudiat una alternativa 3.1 que amplia l’àmbit de la MPGM, incloent 

diversos àmbits de vora que tenen dues naturaleses diferents: 

- Uns es corresponen amb els connectors ecològics i corredors fluvials identificats pel 

PTMB. En aquests àmbits es proposa introduir modificacions que permetin mantenir i 

millorar la connectivitat ecològica, donant coherència al planejament urbanístic respecte 

el planejament territorial. 

- Uns que es corresponen amb sòls classificats com a urbanitzable no delimitat pel plane-

jament urbanístic vigent. En aquests àmbits es proposa desclassificar els sòls que no 

són aptes per a la seva transformació a sòl urbà per raó de les seves característiques 

(pendent, risc d’inundació) i/o la seva posició territorial (manca de vinculació amb la trama 

urbana, inclusió dins l’àmbit declarat Parc Natural). 

A banda d’aquest ajust de l’àmbit, en aquesta alternativa 3.1 també s’han mantingut algunes 

qualificacions d’equipaments i cementiris, amb la finalitat de reconèixer les dotacions existents 

dins l’àmbit del Parc que no tenien cabuda en la qualificació única plantejada. 

L’alternativa 3.1 s’ha analitzat en l’estudi ambiental estratègic del Pla, resultant la més favorable 

des del punt de vista ambiental. 
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8. Participació ciutadana i tramitació administrativa 

El 27 de gener de 2015, el Consell Metropolità va aprovar l’Avanç del PEPNat. Posteriorment, es 

va dur a terme la primera fase de participació ciutadana del Pla, en la qual es van recollir 594 

suggeriments que es van tenir en compte a l’hora de redactar l’Avanç de la MPGM. 

El 25 d’octubre de 2016, el Consell Metropolità va aprovar l’Avanç de la MPGM. Posteriorment, 

es va trametre el document a l’OTAAA, sol·licitant l’inici del procediment d’avaluació ambiental, i 

es va exposar a informació pública pel termini de dos mesos. Durant aquesta fase es van rebre 

14 escrits de suggeriments, a banda del document d’abast de la OTAAA i l’informe territorial i 

urbanístic de la CTUamB. Aquests suggeriments i informes s’han tingut en compte i es responen 

de manera individualitzada a l’apartat 7 de la Memòria. 

D’altra banda, entre els mesos de juliol de 2016 i febrer de 2018 es van celebrar múltiples po-

nències 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. Mitjançant 

aquestes ponències es van recollir suggeriments i conclusions que han quedat integrats en la 

present MPGM. A més, durant tot el procés de redacció es van mantenir reunions amb els ajun-

taments per discutir les propostes de la MPGM, durant les quals es van rebre múltiples conside-

racions i suggeriments que també s’han tingut en compte a l’hora de redactar la MPGM. 

El 24 de juliol de 2018, el Consell Metropolità va aprovar inicialment la MPGM. Posteriorment, el 

document es va exposar a informació pública des del 10 d’agost de 2018 fins al 10 de gener de 

2019. Durant aquest període es van celebrar múltiples sessions d’informació i divulgació del do-

cument, juntament amb el PEPNat que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la present 

MPGM. També es van obrir diversos canals de participació i es van atendre totes aquelles per-

sones que així ho van sol·licitar per explicar-los les propostes del Pla. Així mateix, es van rebre 

un total de 141 al·legacions dins de termini, que s’han respost de manera individualitzada. Simul-

tàniament, es van sol·licitar informes als organismes afectats per raó de les seves competències 

i es va donar audiència als municipis de l’àmbit de la MPGM així com als municipis limítrofs. 

El 30 d’abril de 2019, el Consell Metropolità va aprovar provisionalment la MPGM. Posteriorment, 

el document es va enviar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-

nya, on es va suspendre l’aprovació definitiva fins a la presentació d’un text refós que incorporés 

diverses prescripcions. 
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9. Ordenació proposada 

Descripció i justificació de la proposta 

Les propostes de la MPGM s’organitzen en els 7 apartats següents: 

a) Sistema d’espais lliures. 

b) Catàleg de masies i cases rurals 

c) Sistema hidrogràfic. 

d) Xarxa viària i ferroviària. 

e) Equipaments, cementiris i serveis tècnics. 

f) Vores del Parc. 

g) Altres modificacions. 

a) Sistema d’espais lliures 

Regulació 

Es proposa modificar la regulació del sistema d’espais lliures de l’àmbit de la Serra de Collserola, 

amb la finalitat que la regulació resultant: 

- 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 d’algun nucli urbà. 

- 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.  
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Diagrama 1: Qualificacions vigents: sistema de parcs i jardins urbans (clau 6a, 6b i 6c), sistema de parc forestal (claus 

27, 28 i 29), sòl rústic protegit de valor agrícola (clau 24), lliure permanent (clau 26), verd privat protegit (clau 8a) i verd 

privat d’interès tradicional (clau 8b). 

 

Diagrama 2: Qualificacions proposades: sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) i sistema de parcs i jardins 

urbans de Collserola (clau 6co).   
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- 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 

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); alguns 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) 

classificats com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable. D’aquesta manera, s’ator-

garà 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. 
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b) Catàleg de masies i cases rurals 

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 199 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, 

es vincula l’admissió dels usos amb un major impacte (restauració i equipaments no vin-

culats al Parc, entre d’altres) amb una gestió 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. Tanmateix, també 

s’ha tingut en compte els usos admesos pel planejament derivat aprovat definitivament, així com 

els usos existents a les edificacions i d’altres circumstàncies particulars. 

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; i enderrocar o millorar la integració de les edificacions auxiliars en desús. Aquestes 

condicions fomentaran la conservació i recuperació del mosaic agroforestal i permetran minimit-

zar la ocupació del sòl en l’àmbit de la Serra de Collserola.  
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Diagrama 3: Construccions del catàleg de masies i cases rurals on s’admet l’ús d’habitatge (vermell). 

 

Diagrama 4: Construccions del catàleg de masies i cases rurals on s’admeten les activitats artístiques i professionals 

(verd). 
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Diagrama 5: Construccions del catàleg de masies i cases rurals on s’admet l’ús d’allotjament rural (taronja) i de restau-

rant (blau clar). 

 

Diagrama 6: Construccions del catàleg de masies i cases rurals on s’admet l’ús d’equipament emplaçat (blau fort), 

equipament vinculat d’ús públic (blau) i equipament vinculat d’accés restringit (blau clar).  
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c) Sistema hidrogràfic 

El PGM vigent no reconeix el terrenys del sistema hidrogràfic. Amb la finalitat de reduir el risc 

d’inundació i preservar els ecosistemes associats als cursos fluvials, es proposa identificar els 

sòls d’aquest sistema, regulant-los de manera coherent amb la legislació sectorial i incorporant 

les determinacions necessàries per protegir el cicle integral de l’aigua i assegurar la funció dels 

cursos fluvials com a connectors ecològics (ja que en molts casos són l’única opció real d’actuar 

en els àmbits crítics per a la connectivitat). 

La proposta de sistema hidrogràfic de la present MPGM inclou: 

- Els terrenys del domini públic hidràulic, per a ús públic i protecció de l’ecosistema fluvial, 

els quals es corresponen amb la màxima crescuda ordinària equivalent al període de 

retorn de 3 anys. 

- Els terrenys de la zona de servitud, els quals es corresponen amb una amplada de 5 

metres a cada costat. D’acord amb la legislació sectorial vigent, aquests terrenys poden 

ser de titularitat privada, però d’ús públic. 

Per a delimitar els sòls del sistema hidrogràfic, en primer lloc s’han definit les conques drenants 

de la Serra de Collserola, establint com a criteri que només es realitza la zonificació dels cursos 

fluvials amb una conca drenant superior a 0,5 quilòmetres quadrats. En segon lloc, s’han definit 

els trams que requereixen una zonificació amb un major detall, pel fet de tractar-se de cursos 

principals i amb un major cabal (conques superiors a 2 quilòmetres quadrats). Aquests trams 

amb un major cabal s’han delimitat mitjançant modelitzacions hidràuliques i aplicant criteris hi-

dràulics, geomorfològics, històrics, cadastrals i d’usos actuals. La resta de trams s’han delimitat 

a partir de l’establiment d’un domini públic hidràulic mig de 2 metres d’amplada.  
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d) Xarxa viària i ferroviària 

Es proposa racionalitzar la xarxa viària prevista pel PGM en l’àmbit de la Serra de Collserola, 

adequant-la a les necessitats i la realitat actuals, així com a les determinacions del Pla d’infraes-

tructures 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. 
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Diagrama 8: Xarxa viària prevista pel planejament vigent. 

 

Diagrama 9: Xarxa viària proposada per la MPGM. 
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e) 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 catà-

leg 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 recone ix el sostre 

existent a la data d’aprovació inicial de la MPGM. Pel que fa a les ampliacions, en coherència 

amb el PTMB, únicament s’admet l’ampliació del Centre d’informació del Parc Natural, quan sigui 

necessari per al correcte funcionament del mateix; i dels equipaments de ca l’Avi i la masia de 

can Soler, atès que es tracta d’equipaments situats dins la trama urbana, 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. 

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. 



 

24 

 

Diagrama 9: Equipaments (blau), cementiris comarcals (verd) i serveis tècnics (vermell); existents (fosc) i reserves (clar) 

segons planejament vigent. 

 

Diagrama 10: Qualificacions d’equipaments (blau) i cementiris comarcals (verd) proposades per la MPGM. 
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Diagrama 11: Sòls urbanitzables situats al perímetre del Parc Natural; àmbits d’interès per a la connectivitat ecològica, 

connectors ecològics i corredors fluvials definits pel PTMB. I àmbits de vora que s’han inclòs en la MPGM (números) els 

quals es detallen a continuació: 

1. Torrent del Duc 

2. Riera de can Amigó 

3. Can Puig 

4. Torrent de Batzacs 

5. Torrent de la Font 

6. Torrent de can Badal 

7. Turó d’en Lluch 

8. Riera de Sant Cugat 

9. Turó de Montcada 

10. Eix dels túnels de la C-16 i el ferrocarril del Vallès  
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f) 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. 

Els àmbits (10) són els que es representen i s’enumeren a la pàgina anterior. 

g) Altres modificacions 

Sòls qualificats com a protecció de sistemes 

Els sòls qualificats com a protecció de sistemes a l’entorn de les carreteres AP-7, C-58 i C-33 no 

sempre tenen una amplada contínua que s’ajusti a la seva zona d’influència. En aquest sentit, es 

proposa qualificar com a protecció de sistemes la franja de sòls corresponent a la línia d’edificació 

de les carreteres esmentades, que és de 50 metres des del límit de la calçada, d’acord amb la 

normativa sectorial vigent. 

Així mateix, a la normativa es regulen aquests sòls amb la finalitat d’afavorir la connectivitat i la 

permeabilitat ecològica i garantir un tractament dels mateixos que sigui congruent amb el caràcter 

d’espai natural de la Serra de Collserola. 

Benzineres existents 

A la carretera de l’Arrabassada existeix una benzinera en sòls actualment qualificats com a sis-

tema de parc forestal. Tenint en compte que l’ús de benzinera és admès en el sòl no urbanitzable 

d’acord amb la legislació vigent, i que la benzinera no ocupa sòls amb un interès ecològic relle-

vant, es proposa qualificar els sòls com a protecció de sistemes, adequant el planejament a la 

realitat existent. 

Per altra banda, a la carretera C-58, entre el polígon industrial de can Cuyàs i la carretera del 

cementiri de Collserola, hi ha dues benzineres existents (una en sòls qualificats com a zona de 

desenvolupament industrial i una en sòls qualificats com a equipament). En coherència amb el 

que s’ha exposat als apartats e) i f) anteriors, es proposa qualificar els sòls que ocupen les ben-

zineres com a protecció de sistemes, adequant el planejament a la realitat existent i classificant 
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els sòls com a no urbanitzable, en coherència amb la seva posició territorial (desvinculada dels 

teixits urbans pròxims). 

Urbanitzacions de Montflorit i can Cerdà 

Algunes previsions del PGM en els àmbits de Montflorit i can Cerdà no es corresponen amb la 

realitat existent ni amb l’estructura de la propietat. En aquest sentit, d’acord amb l’escrit de sug-

geriments presentat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, s’han adequat algunes qualifica-

cions per donar coherència al planejament en relació amb la realitat existent. 

Vessant barceloní 

A la vora barcelonina de la Serra de Collserola, fora de l’àmbit del Parc Natural, hi ha diverses 

previsions del planejament que o bé són incongruents amb la realitat existent o bé no afavoreixen 

una bona transició entre Collserola i el teixit urbà. D’acord amb la voluntat expressada per l’Ajun-

tament de Barcelona, es proposa adequar aquestes previsions, que s’exposen detalladament a 

continuació: 

- Es reconeixen els vials d’accés als anomenats habitatges Garriguella, al barri de Sant 

Genís dels Agudells. 

- S’ajusten les qualificacions a l’entorn del carrer Viver, per tal d’adequar-se a la realitat. 

- Es qualifiquen com a sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) els sòls corres-

ponents als dipòsits de Finestrelles, per possibilitar la seva conservació tot mantenint la 

condició de sistema d’espais lliures dels sòls. 

- Es reconeixen els equipaments públics existents del Centre d’innovació i formació per a 

l’ocupació la Violeta, l’escola Baloo i el Centre social de la Font del Gos; i s’ajusta l’àmbit 

de l’equipament privat del club de tennis Vallparc a la realitat existent. 

- Es qualifiquen com a sistema de serveis tècnics la totalitat de les instal·lacions corres-

ponents a l’estació distribuïdora d’aigües de la Trinitat. 

- Es qualifiquen com a sistema de parcs i jardins urbans uns sòls situats a la part alta del 

Parc de l’Oreneta actualment qualificats com a equipaments, amb la finalitat de garantir 

la continuïtat del sistema d’espais lliures i la correcta transició entre Collserola i el teixit 

urbà de Barcelona (afavorint la infiltració dels espais de Collserola a la ciutat). 

- Es qualifiquen com a sistema de parcs i jardins urbans de Collserola (clau 6co) els sòls 

situats entre l’estació distribuïdora d’aigües de la Trinitat i l’Institut Tecnològic de Barce-

lona, en els quals l’Ajuntament preveu dur a terme un projecte de recuperació de l’espai 

anomenat Feixes de la Trinitat. 

- S’ajusten les qualificacions de zona d’ordenació en edificació aïllada (clau 20a/11) i sis-

tema de parc forestal (clau 27) per tal d’evitar que hi hagi zones edificables dins l’àmbit 

del Parc Natural i adequar aquestes qualificacions a la realitat existent. Aquest ajust 

comporta una disminució del sòl edificable d’uns 50 metres quadrats. 

- Es qualifiquen com a sistema d’equipaments de Collserola (clau 7co) i sistema de parcs 

i jardins urbans de Collserola (clau 6co) els sòls de l’entorn de la masia de can Soler. 
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Imatge 20: Qualificacions vigents i proposades en els àmbits dels habitatges Garriguella i el club de tennis Vallparc; de 

l’escola Baloo; i dels habitatges de la carretera de les Aigües. 
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Quadre de dades 

El quadre de dades comparatiu del planejament vigent i la MPGM proposada és el següent: 
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Com es pot comprovar al quadre de dades anterior, la MPGM comporta un increment del sòl no 

urbanitzable de 308,72 hectàrees que va en detriment del sòl urbà (-38,35 ha), el sòl urbanitzable 

delimitat (-33,36 ha) i el sòl urbanitzable no delimitat (-237,00 ha). 

Quant a la qualificació del sòl, el sistema d’espais lliures (que inclou el sistema de parc forestal, 

el sistema hidrogràfic i el sistema de parcs i jardins urbans) s’incrementa en 682,47 hectàrees. 

Aquest increment substancial dels espais lliures va en detriment del sistema de comunicacions 

(-107,41 ha); el sistema d’equipaments i dotacions (-380,02 ha); les zones en sòl no urbanitzable 

(-162,48 ha); les zones en sòl urbanitzable (-26,30 ha); i les zones en sòl urbà (-6,26 ha). 

10. Documentació de la MPGM 

La MPGM està integrada pels documents següents: 

I. Document comprensiu 

II. Memòria descriptiva i justificativa 

III. Normativa 

IV. Estudi ambiental estratègic i document resum 

V. Agenda i avaluació econòmica i financera 

VI. Catàleg de masies i cases rurals 

VII. Plànols 

Annex 1. Zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Annex 2. Estudi de mobilitat 

Annex 3. Procés de participació ciutadana 

Aquesta documentació s’adequa a la finalitat, contingut i abast de la modificació, d’acord amb el 

que estableix l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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