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1. Introducció   

El Decret 328/1992, de 14 de desembre, aprovà el Pla d’espais d’interès natural, incloent-hi part 
de l’espai de l’anomenada Serra de Collserola. Amb posterioritat, en desenvolupament de la 
Xarxa Natura 2000 l’Acord del Govern de la Generalitat GOV/112/2006, de 5 de setembre, 
designa les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i aprova els llocs d’importància 
comunitària entre els que s’inclou la Serra de Collserola. Finalment, aquesta línia de protecció 
de la Serra desemboca en el 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. 

Per tal de fer efectiva la protecció que estableix aquest darrer decret, és necessària la formulació, 
redacció, tramitació i aprovació d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, 
segons preveu l’article 5 de la Llei 12/1985 de 13 de juny, d’espais naturals, en concordança amb 
el Pla d’espais d’interès natural i amb l’article 67 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, així com la formulació, redacció, tramitació i aprovació 
d’una Modificació del Pla general metropolità d’acompanyament al Pla especial.  

El nou pla especial, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural 
de la Serra de Collserola [PEPNat], revisa al Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural 
del Parc de Collserola [PEPCo], és a dir, l’aprovació definitiva del nou pla especial comporta la 
derogació del PEPCo vigent. 

 

2. Objecte del PEPNat 

L'objecte del PEPNat és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els objectius 
del Parc Natural  de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, 
biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals d'aquest espai natural de 
protecció especial (en endavant espai protegit o espai), inclòs al Pla d'espais d'interès natural 
(en endavant PEIN).  

 

3. Àmbit d’actuació  

3.1. 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, ha configurat la peculiar estructura d’anella de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.  

El seu relleu, de major pendent respecte dels espais més planers que l’envolten, l’ha 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 menys antropitzat de les ciutats que l’envolten. 
 
3.1.1. Situació del Parc en relació a la xarxa d’espais oberts i protegits 

Quatre dels grans connectors ecològics definits pel PTMB fan referència al Parc natural. Es tracta 
del corredor de la serralada Litoral (Collserola/ serralada de Marina i serres de l’Ordal i el Garraf), 
el corredor occidental (Collserola/ entorns forestals de l’Obac Montserrat), el corredor central 
(Collserola/ Sant Llorenç del Munt i l’Obac), i el corredor oriental (Collserola/ Sant Llorenç del 
Munt, espais forestals del Moianès i espai agroforestal de llevant). No obstant això, el context 
metropolità del parc en limita la connectivitat i incrementa l’aïllament amb els espais circumveïns. 
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3.2. Definició de l’àmbit 

L’àmbit del PEPNat és el definit als plànols d’ordenació. Comprèn: 

a) Els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la 
delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 
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, d’acord 
amb la descripció escrita i gràfica publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
número 5745, de 29 d’octubre de 2010, i les seves modificacions,  

Pel que fa a les modificacions, la delimitació incorpora les aprovades pels Acords de 
Govern  GOV/145/2015, d'1 de setembre, GOV/23/2017, de 7 de març i GOV/116/2019, 
d'1 d'agost, amb la descripció escrita i gràfica publicades al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, número 6951 de 7 de setembre de 2015, número 7327 de 13 de març de 
2017 i número 7932 de 5 d’agost de 2019, respectivament.  

Formen part del Parc natural: 

‐ Àmbit de les reserves naturals parcials. Comprèn els terrenys declarats reserva 
natural parcial de la Rierada-Can Balasc i de la Font Groga, delimitats d’acord amb 
els plànols a escala 1:5.000 i la descripció literal dels annexos 2 i 3 del Decret 
146/2010. 

‐ Espais de regulació especial. Correspon a les àrees  delimitades amb caràcter 
indicatiu a l’annex 1.1 del Decret 146/2010. El PEPNat inclou la delimitació definitiva 
d’aquests espais. 

 
La superfície total d’aquest àmbit és de 8.156 hectàrees 

 
b) Sense perjudici de l’anterior s’incorpora també un Espai funcional que comprèn els 

terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les 
seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el 
compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. Així 
mateix tenen una vinculació amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, 
prioritzant la connexió de les infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, 
millorant la transició amb els nuclis urbans i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. 

Dins l’espai funcional cal diferenciar els àmbits interiors dels àmbits perimetrals. Els 
àmbits interiors són aquells que estan situats dins de la Serra de Collserola i que estan 
envoltats completament de terrenys inclosos dins l’àmbit declarat Parc Natural. Al seu 
torn, els espais perimetrals són aquells que estan situats a la vora exterior de la Serra de 
Collserola, els quals no estan envoltats completament de terrenys que sí que han quedat 
inclosos dins l’àmbit declarat Parc Natural. 

Així, el Pla delimita l’Espai funcional del Parc i estableix directrius i recomanacions en 
aquest àmbit que fan referència a la connectivitat ecològica, els valors ecològics de la 
vora, els riscos geològics, d’incendi i d’inundació, els teixits urbans i les edificacions 
situades a la vora, l’accessibilitat al Parc, i l’ús social a la vora del Parc. 

La superfície total d’aquest àmbit és de 3.676 hectàrees. 
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4. Marc legal i normatiu 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és l’administració que 
actualment té atribuïdes les competències de formulació del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc natural de la Serra de Collserola (PEPNat), en col·laboració amb 
l’òrgan gestor del citat Parc natural i les corporacions locals de l’àmbit del Parc.  

Aquest Pla especial es tramita d’acord amb els articles 5, 21.2, 29.3 de la Llei 12/1985 de 13 de 
juny, d’espais naturals, previ informe de l’òrgan gestor del parc abans de la seva tramitació 
administrativa que culmina amb l’aprovació definitiva del Pla especial per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.  

Pel que fa a l’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc natural de la serra de Collserola (PEPNat), cal tenir en compte que el Decret 328/1992, de 
14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural atribueix al Govern l’aprovació 
dels plans especials previstos a l’article 8.5 del mateix Decret. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, creada per Llei 31/2010 de 3 d’agost, té atribuïdes 
competències de formulació, tramitació i aprovació de planejament urbanístic de caràcter 
plurimunicipal, que inclou entre d’altres la competència per a la formulació i tramitació dels plans 
especials per a la millora d’àmbits rurals i per a la protecció i millora dels espais agrícoles i 
forestals, els espais fluvials, el medi natural i el paisatge. Aquesta competència s’estén a la 
formulació i tramitació de les modificacions del planejament urbanístic general de caràcter 
plurimunicipal, tot això d’acord amb els articles 31 i següents i la disposició transitòria segona de 
la llei esmentada.  

D’altra banda, d’acord amb l’article 1.2 dels Estatuts del Consorci del Parc natural de la Serra de 
Collserola, aprovats per l’Assemblea General del Consorci del parc en la sessió de 28 d’abril de 
2011, els membres del Consorci són l’Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments implicats, administracions 
totes elles consorciades en el Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola, encarregat de 
la gestió de l’àmbit del Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural de la Serra de 
Collserola (PEPCo), aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 1987 i actualment vigent. 

El Decret 328/1992, de 14 de desembre aprovà el Pla d’espais d’interès natural, incloent-hi part 
de l’espai de l’anomenada Serra de Collserola. En aquesta línia de protecció l’acord del Govern 
de la Generalitat GOV/112/2006 de 5 de setembre designa les zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) i aprova els llocs d’importància comunitària entre els que s’inclou la Serra de 
Collserola. Finalment aquesta línia de protecció de la Serra, desemboca en el 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. 

Aquesta darrera protecció necessita d’un desenvolupament específic d’aquest territori per a una 
utilització racional del sòl com a recurs natural i com a contenidor de biodiversitat. Aquests 
objectius requereixen la formulació, redacció, tramitació i aprovació d’un pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge, segons preveu l’article 5 de la Llei 12/1985 de 13 de juny, d’espais 
naturals, en concordança amb el Pla d’espais d’interès natural i amb l’article 67 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, així com la formulació, redacció, tramitació i aprovació d’una Modificació 
del Pla general metropolità d’acompanyament al Pla especial. 

 

 





"o 

o 

,,,,,,, . 
o 

o 
o 

1 

ºO0J�� 
��p ��º�·P���a 

����� 
� 1 

��������º�º��\J j �
�00° ��º0C?���0 C3 e Qa�a00��Q a<:o�a -��º�
opo �a� @ o� a':�"t l . �c:t·o�a�aC?o0aGo� Q�q

� o a.C2ó�aº��J:a�á'Pa� H?o�· .. � � o2a�d�cPó�o0a�a�d�P o. ��1�
. �!•;;,, o�a�a�%tog��g�ga<:b0a� C? 0� �o��.,l··t�� �a�a���a�a�a�a �aºoº ooog��e, b., � a� ºQ��a�a�oºd?o o A • �� 

·k:o�i :e)�º o�a��fbC?o�a�oº �o \) e 
��.\\�\\ �Q� o a aoveªº a 
� :;o ���\\a� ��ó?á�a��a� 
. º' il\� t::)o o�fJ 00.P aao@ 
� :0 ��... 

��d0�0�@5�Ó�aao ' " �ª�ª�ª�º�ª�ª C?a�@�a�a�a 
�ó?oQP 
·w6a� 

�� ocia□ D §O ��00 

.•"'r.-.. - ñ,5 nq � ��

Ambit del pla especial 

� ERE 1: Ambit d'ordenació específica 

� ERE 2: Ámbit d'enlla9 
--------- Límit Pare Natural 
-- Límit PEPCo 
--------- Límit Reserves 

E: 1:50.000



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

Addicionalment, cal tenir en compte que derivat de l’Acord 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, i s’autoritza al conseller 
de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l’Acord GOV/1762013, pel 
qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants 
de la xarxa Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de gestió, la Serra de Collserola queda inclosa 
com a ZEC amb el codi ES5110024 dins de la Xarxa Natura 2000. 

Com a conseqüència, conflueixen sobre aquest espai, diverses formes i mecanismes de 
protecció que coincideixen en l’ordenació dels usos sobre el territori, matèria aquesta que 
constitueix l’objecte específic de la Llei d’urbanisme d’acord amb el seu article 1, apartat 3, lletres 
c) i d). 

En aquest sentit, l’article 1 de les Normes Urbanístiques del vigent Pla especial d’ordenació i 
protecció del medi natural de la Serra de Collserola (PEPCo), aprovat l’1 d’octubre de 1987, 
estableix que aquest pla es formulà en desenvolupament del PGM de 1976 i en compliment, 
entre d’altres, dels articles 3, 4 i 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals de 
Catalunya, per a la protecció del medi natural i del paisatge del Parc de Collserola. 

A més, la Disposició transitòria tercera del Decret 146/2010 preveu que mentre no s’aprovi 
definitivament el Pla especial per a la protecció del medi natural i del paisatge, la regulació d’usos 
i activitats en l’àmbit del parc es regeix provisionalment pel que estableix el citat Decret, pel vigent 
Pla especial d’ordenació i  protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo), per les 
Ordenances del Parc de Collserola i per la resta del planejament urbanístic i territorial. D’aquesta 
disposició es desprèn que el nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc natural de la Serra de Collserola (PEPNat) substituirà al vigent Pla especial d’ordenació i 
protecció del medi natural de la Serra de Collserola (PEPCo). 

Aquesta regulació fonamenta la tramitació coordinada del PEPNat, així com que la seva 
aprovació definitiva derogui al vigent PEPCo. 
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5. Síntesi de l’estat actual 

5.1. Estat i evolució dels valors ecològics de la Serra de Collserola 

5.1.1. Factors abiòtics 

5.1.1.1. Relleu 

La Serra de Collserola es troba al sector central de la Serralada Litoral Catalana, aixecant-se 
entre els plans que constitueixen la fossa del Vallès i el Pla del litoral. Limita per l’est amb el riu 
Besòs, per l’oest amb el riu Llobregat, pel nord amb les rieres de Sant Cugat i de Rubí i pel sud 
amb el Pla de Barcelona. La seva llargada és d’aproximadament 17 km i l’amplada de 6 km. 

El relleu de la Serra es caracteritza per alçades discretes i formes suaus resultat de l’antiguitat 
d’aquesta unitat geogràfica, si bé els pendents són força asimètrics, tendint a ser més pronunciats 
a la vessant orientada a mar, mentre les carenes orientades al Vallès són llargues i amb un 
descens més suaus. El punt més alt del massís és el cim del Tibidabo, situat a 512 m. 

Quant als pendents del Parc Natural, s’observa que més del 73,5 % de la superfície del Parc té 
pendents superiors al 20%. També que les zones amb pendents baixos són menys del 7% de la 
seva superfície (veure taula adjunta). 

Pendent (%) Ha Àmbit Parc(%) 

0 – 5 526,89 6,45 

6 – 20 1.635,55 20,02 

21 – 50 4.207,65 51,50 

51 – 100 1.639,45 20,07 

101 – 200 149,08 1,82 

> 200 12,03 0,15 

Total 8.170,65 100 

Taula 1: Pendents del Parc Natural de Collserola. 
Font: AMB a partir de la superfície del Parc (2017). 
 

5.1.1.2. Geologia 

Collserola es troba dominada per roques metamòrfiques de l’era paleozoica afectades per 
l’orogènia herciniana en diferents fases de deformació.  

Les roques més abundants són, doncs, les pissarres micacítiques i pissarres sorrenques 
paleozoiques amb filons de quarsites, que ocupen el 58,3% de la superfície del Parc.  

D’aquesta era també es troben en una proporció important fil·lites i cornubianites, en un 11,58% 
de l’àmbit, així com apareixen, de forma més puntual, afloraments de roques calcàries com per 
exemple al Puig d’Olorda o al Turó de Montcada. 

Durant l’orogènia alpina tingué lloc l’aixecament de les serralades costaneres i la unitat de 
Collserola va estar afectada per falles inverses. Posteriorment, durant la fase de distensió 
neògena, es van produir una sèrie de falles normals que delimiten la unitat de Collserola i la 
configuren com un bloc alçat. 

Més recentment, durant el període quaternari, la serra ha estat erosionada i a les zones més 
deprimides s’hi han anat sedimentant materials detrítics, actualment representen 
aproximadament el 7 de la superfície del Parc  



Font:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (a partir de dades 
LIDAR de l'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC)), 2017
(0,5 x 0,5 m)

Factors abiòtics:
Relleu (Dades dins
del PNSC)
Pendent en percentatge

>200 % (0,15 %)
100 - 200 % (1,82 %)
50 - 100 % (20,07 %)
20 - 50 % (51,50 %)
5 - 20 % (20,02 %)
0 - 5 % (6,45 %)
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La majoria de les roques esmentades són poc permeables, com correspon a les pissarres i les 
fil·lites, representant en conjunt un 80% de la superfície del Parc recoberta per roques d’aquest 
comportament hidrològic. No obstant, existeixen a Collserola tres tipus d’aqüífers: 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 pendent del terreny  

Espais d’interès geològic 

El Parc Natural engloba gran part de quatre espais d’interès geològic de l’Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) de la Generalitat.  

Les geozones 336 “Successió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa” i 338 “Escletxes 
del Papiol - Can Puig” són les més interessants, seguides del geòtop 337 “Pedreres i mina Berta”.  

L’interès de les geozones 336 i 338 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. 

El geòtop 337 constitueix una localitat mineralògica de primer nivell per la qualitat i diversitat 
d’espècies minerals. Amb uns 90 minerals descrits, és un jaciment únic a Catalunya. A més de 
l’interès mineralògic, l’interès didàctic i científic és molt elevat per la gran diversitat d’elements 
geològics que mostra. L’explotació de granits de la mina està activa, però tanmateix gaudeix 
d’una restauració integrada. 

La geozona 339 “Paleozoic de la Serra de Collserola i Santa Creu d’Olorda” és l’espai més gran 
que inclou dins seu part dels altres espais inventariats i que destaca per la seva representativitat 
dins la història geològica de Catalunya.  

Com a impactes negatius i amenaces que afecten els diferents Espais d’Interès Geològic 
inventariats destaquen: l’ampliació i gradual ocupació de polígons industrials, les activitats 
extractives, els abocaments incontrolats especialment en aquells sectors on existien explotacions 
d’argiles (algunes d’abandonades en diferent estat de restauració i d’autorecuperació) o 
granitoids i de roques calcàries; la freqüentació intensa; l’espoli per part de col·leccionistes de 
fòssils; i els projectes de construcció de noves infraestructures. 

 

5.1.1.3. Sòls 

Collserola presenta diferents tipus de sòls amb característiques diferents, depenent de factors 
com ara el tipus de material litològic original, la posició topogràfica en què es troben, les 
condicions climàtiques i microclimàtiques, la vegetació i els usos a què tradicionalment hagin 
estat sotmesos. Cruañas i altres (1989), van publicar un estudi edàfic detallat del paratge de la 
Font Groga, en el qual observaren que si bé hi ha una forta interrelació genètica en el sòls 
estudiats respecte al material originari, és a dir la litologia, en destaca la seva singularitat pel que 
fa a la resta de factors formadors (fonamentalment microclima, vegetació i geomorfologia). Els 
tres ordres de sòls que van resultar més representatius de la zona estudiada son: entisòls, 
inceptisòls i alfisòls segons la classificació americana, que equivalen respectivament a litosòls i 
regosòls, rankers i cambisòls i luvisòls segons la WRB (FAO). Des de llavors no hi ha hagut cap 
més estudi orientat al coneixement dels sòls, cosa que representa una limitació de cara a la 
millora de la gestió i conservació dels espais naturals del Parc. Únicament en la Guia de Geologia 
de Collserola (CPC, 2008, p.8) hi ha un breu apunt sobre els sòls i és en relació al substrat 
geològic i la relació d’aquest amb les espècies vegetals que s’hi troba, obviant que el sòl és la 
interfase entre ells i deixant de banda la resta de factors formadors.  
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Pel que fa al material litològic hi predominen les pissarres i les fil·lites paleozoiques, constituïdes 
per silicats, condicionant la presència d'espècies vegetals amb clara tendència cap als sòls 
silícics. Els sòls desenvolupats sobre materials calcaris hi són més aviat escassos, i es 
concentren al Puig d’Olorda i Turó de Montcada, així com d’altres indrets del front del Llobregat 
o sobre diversos turons barcelonins. En aquests sòls 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. 

 
5.1.1.4. Hidrologia 

La xarxa hidrològica de la serra de Collserola es caracteritza per donar lloc a uns torrents i rieres 
de poca entitat i longitud relativament curta. L’ampli recobriment forestal i les característiques 
d’impermeabilitat de la roca afavoreixen la retenció de l’aigua en el sòl i l’escolament lent cap a 
les rieres. També trobem una certa circulació subterrània que aflora en nombroses fonts. Es 
poden diferenciar 4 vessants de la serralada de Collserola: el vessant oest, que aboca al 
Llobregat (ja sigui directament o a la riera de Rubí); el vessant est, que aboca al Besòs; el vessant 
nord, que vessa les aigües a la Riera de Sant Cugat (que a la seva vegada aboca a la conca del 
Besòs); i el vessant sud, que vessa al Pla de Barcelona, on l’aigua travessa la xarxa de 
clavegueram de la ciutat fins arribar al mar. La vessant del Pla de Barcelona és la més susceptible 
de patir problemes en relació a l’escorrentia superficial donat que presenta els majors pendents 
mitjans ponderats, 24,4%, així com la menor cobertura de boscos, un 30,7% de mitjana 
ponderada, tal i com es pot observar a la taula adjunta. D’aquesta manera la seva capacitat de 
retenir aigua és menor. 

 

Vessant 
Pendent mitjà 
ponderat (%) 

Cobertura mitjana ponderada 
Cabal 
(m3/s) Boscos 

(%) 
Altres cobertes 
permeables (%) 

Urbanitzat i poc 
permeable (%) 

Besòs 10,80 56,70 29,00 14,30 0,239 

Llobregat 5,90 57,00 28,00 15,00 0,132 

Pla de Barcelona 24,40 30,70 61,30 8,10 0,373 

Riera de Sant 
Cugat 

6,70 76,50 15,60 8,00 0,145 

Taula 2: Resum de les característiques principals dels 4 vessants diferenciats. 
Font: Estudi hidràulic de les principals rieres i torrents situades dins l’àmbit del Parc natural de Collserola i la seva 
relació amb les àrees de contacte, Novembre 2013, Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

Les conques del pla de Barcelona són les que aporten més aigua, seguides de les del Besòs, 
mentre que les que aboquen al Llobregat són les que tenen una menor aportació unitària. Això 
és conseqüència de la tipologia de la pròpia conca pel que fa al pendent i la mida, juntament amb 
els tipus de cobertes i la permeabilitat dels sòls. No obstant, la conca del Llobregat és la més 
important en extensió. 

Aquest sistema és tributari de l’aqüífer de la Vall Baixa del Delta del Llobregat, aqüífer protegit i 
la conca de la riera de Sant Cugat és el principal sistema hidrològic. 
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Dins l’àmbit del Parc natural es poden diferenciar 99 subconques hidrogràfiques de superfícies 
força variables, que van des de 0,1 ha fins a 1.894,3 ha a la conca de la riera de Vallvidrera, 
essent aquesta darrera la que constitueix el principal sistema hidrològic del Parc Natural. La riera 
de Vallvidrera és l’únic curs en tot l’àmbit del Parc amb cabals circulants gairebé tot l’any gràcies 
a les aportacions dels drenatges dels túnels i a l’aigua tractada de l’EDAR de Vallvidrera, tot i 
que també cal esmentar la riera de Can Bova que també presenta cabal bona part dels anys 
d’origen no artificial.  

A banda de la riera de Vallvidrera, les conques amb cabals més importants són,: el torrent del 
Cargol, el torrent de Sant Iscle, la riera de de Sant Medir, la riera de Can Vilallonga, el torrent de 
Can Badal, el torrent de Can Batzac, la riera de la Salut i el torrent de Sant Just. Aquestes 
principals conques representen un 61,8% de l’àmbit d’estudi (Zonificació dels espais fluvials del 
Parc Natural de la Serra de Collserolla 2017). 

Qualitat ecològica fluvial 

L’informe CARIMED1 del 2016, que analitza la qualitat ecològica dels rius de la província de 
Barcelona, ha estudiat dos punts de la Serra de Collserola; un de situat al tram mig de la riera de 
Vallvidrera i l’altre a la riera de Can Bova (afluent de la riera de Sant Cugat). El valor de l’índex 
ECOSTRIMED2 es considera molt bo a la riera de Can Bova, tributari de la Riera de Sant Cugat 
(amb valors de IBMWP de 139 i un QBR de 100) i bo al tram mig de la Riera de Vallvidrera (amb 
valors de IBMWP de 94 i un QBR de 100). 

L’estat de qualitat ecològica és molt diferenciat en funció dels trams segons les dades històriques 
de que es disposen. En general les parts altes dels cursos estan en bon estat mentre que la 
qualitat disminueix a mesura que es descendeix i s’acosten als espais periurbans i urbans de la 
vora del Parc. Això compromet la connectivitat ecològica d’aquests cursos fluvials pel fet que no 
presenten una vegetació estable i amb una qualitat suficient.  

Per tant, els trams més malmesos coincideixen amb la pressió d’infraestructures de transport i 
proximitat amb nuclis urbans. 

El projecte de restauració de la Riera de Vallvidrera engegat pel consorci entre la primavera de 
2009 i la del 2011, centrat en el tram alt, ha millorat la qualitat del bosc de ribera, l’hàbitat fluvial 
i la qualitat paisatgística en els trams en què s’ha actuat. No obstant això, la disminució en la 
càrrega total de nutrients a l’aigua no ha assolit els objectius esperats, de manera que cal 
focalitzar esforços en veure quin paper tenen els abocaments no controlats d’aigües residuals 
(Rieradevall, Fortuño i Cid, 2011). Lligat amb això, cal destacar, per exemple, la problemàtica 
derivada dels sistemes col·lectors d’aigües residuals dels sectors urbanitzats de l’interior del 
Parc, sovint antics, deficitaris i infradimensionats fet que suposa que en moments d’elevada 
pluviometria es generin abocaments directes a torrents i rieres, com és el cas de la Riera de 
Valldoreix. 

Aqüífers protegits 

No hi ha cap aqüífer protegit dins el Parc Natural, tanmateix el seu sistema hidrològic té incidència 
en dos d’ells: l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat i l’aqüífer del Delta del Besòs. Davant 
d’aquesta casuística, s’hauria de formalitzar la seva protecció, per així facilitar la seva 
conservació i recuperació. 

                                                      

1 L’informe CARIMED elaborat pel grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona avalua els efectes del Canvi 
Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis. 
2 L’índex ECOSTRIMED es basa en dos índexs: l’IBMWP, un índex de qualitat de l’aigua, i el QBR, índex de qualitat del 
bosc de ribera. 
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5.1.2. Factors biòtics  

5.1.2.1. Biodiversitat 

És important destacar la dificultat de conèixer amb exactitud i precisió les espècies existents en 
espais determinats. Pel que fa a aquesta diagnosi, una manera eficient i sòlida de considerar la 
biodiversitat potencial de Collserola és recórrer al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya 
(BDBC). Aquest banc de dades és un recull de la presència potencial de les espècies en el territori 
i per tant, té el valor de representació de la biodiversitat d’un lloc determinat i la seva fiabilitat es 
veu reforçada en aquelles àrees on l’esforç de mostreig és més rellevant. Aquest és el cas que 
ens ocupa ja que pocs llocs a Catalunya tenen un nivell de coneixement del seu contingut biològic 
tant alt com Collserola. Per tant, considerem les dades de BDBC com un bon estimador de les 
espècies presents en el lloc d’estudi i considerarem la potencialitat de la presència d’espècies. 

Les dades de la Base de Dades de Biodiversitat que es presenten provenen del Banc de Dades 
de Biodiversitat de Catalunya i es presenten a partir de quadrats de 10 x 10 km. L’àmbit d’estudi 
se situa en 6 d’aquests quadrats, els quals hi queden englobats total o parcialment (Taula 3). 
Hem considerat aquestes dades com una bona aproximació a la diversitat de l’àmbit d’estudi, 
especialment pel que fa a les espècies que hi han dintre del Parc i a les espècies que es troben 
en els espais que l’envolten.  

 Quadrats Banc de dades de biodiversitat de Catalunya 

 1 2 3 4 5* 6 

Flora 768 721 1.194 914 1.573 883 

Briòfits 27 15 85 80 176 69 

Algues 50 15 62 58 122 168 

Fongs 28 391 201 168 1.241 196 

Vertebrats 150 202 313 197 339 224 

Invertebrats 45 79 59 62 157 545 

Artròpodes 196 702 599 235 2.831 389 

Total 1.264 2.125 2.513 1.714 6.439 2.474 

Comunitats vegetals 23 14 40 28 52 20 

*El quadrat número 5 és el que conté una major superfície pertanyent al Parc de Collserola, per tant, segurament 
representa una millor aproximació a la biodiversitat que conté l’espai. 
Taula 3: Dades de biodiversitat per grups biològics dels diferents quadrants que interessen el Parc de Collserola.  
Font: Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya (2018). 
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Diagrama 1: Situació dels diferents quadrants que interessen el Parc de Collserola. 
Font: AMB (2018) 

Fongs i líquens 

El Parc Natural té una elevada biodiversitat de fongs. Algunes de les espècies d’interès presents 
al Parc presenten una situació vulnerable (Taula 4). Tanmateix, tot i que el Banc de dades de la 
Biodiversitat no té registre de cap liquen, el Consorci  té constància de varies comunitats de 
líquens i a la capa cartogràfica de flora singular (DIBA 2012) es registra la presència de al menys 
3 tipus diferents. 

En el cas de les dues espècies de macromicets, Myriostoma coliforme i Entoloma bloxamii, la 
seva distribució es redueix a un únic indret. Mentre que l’espècie destacada de líquen, Waynea 
stoechadiana, es troba ben distribuïda als alzinars madurs del Parc. A banda d’aquesta espècie 
prioritària, recentment s’ha descrit una nova espècie de liquen al Parc, Bacinia sp., la qual és 
inèdita per a la ciència.  

Existeixen 4 localitats d’elevada singularitat fúngica destacades al Parc. Els valors principals són 
els següents: 

 Torrent de les Tres Serres: és una comunitat amb líquens, especialitzada i diversa. 

 Font d’en Sert: és un ecosistema ric en diversos fongs vulnerables d’extinció a nivell 
català. 

 Sant Medir: és d’interès pels seus líquens, d’entre els quals figura la nova espècie 
descoberta per la ciència anomenada anteriorment. 
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 Els estepars de Can Ferrer: és un indret de referencia de comunitats mediterrànies no 
forestals3 per les més de 80 espècies de fong trobades. 

Grau taxonòmic Nombre d’espècies Estat de conservació a Collserola 

Fongs 2 2 en estat vulnerable a Catalunya 

Líquens 1 1 en bon estat 

Taula 4: Estat de conservació de les espècies de fongs i líquens amb protecció. 
Font: Diagnosi del medi natural per el Pla Especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola (DIBA 2014). 
 

Flora  

El Parc presenta una riquesa notable pel que fa a la seva flora, és més, algunes de les espècies 
estan considerades com a espècies d’elevat interès a Catalunya. Tot i això, degut a l’aïllament i 
la pressió que pateix l’espai natural, moltes d’aquestes espècies estan en una situació vulnerable. 

A la taula adjunta es resumeix l’estat de conservació de les espècies de flora determinades com 
a prioritàries per diferents figures de protecció (Directiva Hàbitats, Catàleg de flora amenaçada 
de Catalunya vigent, modificació de Catàleg de flora amenaçada de Catalunya en procés de 
tràmit i Flora vascular prioritària de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona). 

La situació de les poblacions de les espècies de flora de què es té constància recent, Carex 
grioletti i Cheilanthes tinaei, és molt vulnerable. Mentre que per l’endemisme del Parc catalogat, 
Taraxacum stenospermum, les dades existents són antigues i la categoritzaven en situació crítica 
d’extinció, tot i que se n’ha fet alguna prospecció, no hi ha cites recents de la seva presència. 

Així mateix, també hi ha 21 espècies de flora considerades d’interès local en diferents situacions 
de coneixement del seu estat. Per les conegudes, l’estat de conservació i vulnerabilitat és dispar 
(vegeu taula adjunta). 

Grau de protecció Nombre d’espècies Estat de conservació a Collserola 

Espècies prioritàries 9 

4 en estat desconegut 

3 no trobades 

2 vulnerables 

Espècies d’interès local  22 3 en estat desconegut 

Taula 5: Estat de conservació de les espècies de flora designades com a prioritàries. 
Font. Diagnosi del medi natural per el Pla Especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola (DIBA 2014). 

 

Existeixen cinc localitats d’elevada singularitat fúngica destacades al Parc. Els valors principals 
són els següents: 

— Torrent de les Tres Serres: és una comunitat de briòfits hidròfils, especialitzada i 
diversa. 

— Font d’en Sert: és una localitat amb riquesa de fongs amenaçats. 
— Sant Medir: és una comunitat de líquens folícoles 
— Mina Juanita: destaca per la concentració de falgueres amenaçades a nivell tant 

provincial com local. 
— Torrent d’en Fotja: és una localitat de líquens muscícoles i lignícoles. 

                                                      

3 GERMAIN, J.; GÓMEZ-BOLEA, A.; LLIMONA, F. 2008. Collserola, més enllà del bosc. Trobada científica sobre la 
conservació dels prats, els conreus, les brolles i les màquies de Collserola. 
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A Collserola no hi ha cap arbre inclòs al Catàleg d’arbres monumentals de la Generalitat de 
Catalunya. Tanmateix, s’ha dut a terme una catalogació d’arbres singulars a l’àmbit del Parc que 
en reconeix un total de 233 exemplars. 

Flora exòtica invasora 

Pel que fa a la flora exòtica invasora, el nombre d’espècies presents a Collserola depassa el 
centenar, i un mínim de 53 són invasores. Aquesta aparició de flora exòtica té una estreta relació 
amb l’adjacència al Parc natural de la trama urbana de diferents nuclis. 

Aquesta problemàtica s’està encarant de forma sistemàtica mitjançant el Pla de gestió de les 
espècies vegetals exòtiques invasores al Parc Natural de la Serra de Collserola. Les actuacions 
plantejades presenten com a mesura més destacada de prevenció la prohibició de plantar 
aquestes 53 espècies en l’àmbit del Parc natural i en una franja perimetral que pot englobar els 
nuclis urbans. En aquest sentit, el Parc està treballant des de 2004 en el control de les poblacions 
de: Ailanthus sp.; Arundo donax; Agave sp.; Opuntia sp.; Phytolacca sp.; i Senecio pterophorus. 

 
5.1.2.2. Fauna 

Collserola és un espai que allotja nombroses espècies de fauna, especialment si es consideren 
les seves dimensions i el seu context metropolità. 

Entre aquestes espècies destaquen les designades per la Directiva Hàbitats i la Directiva Ocells 
(un total de quatre invertebrats, un mínim de vint-i-cinc vertebrats no ocells i nou ocells), que han 
representat un valor molt important a l’hora de formar part de Xarxa Natura 2000.  

Un total de 35 espècies de fauna són considerades Espècies d’Interès de Conservació 
Prioritàries de Collserola. De les quals, una proporció important han desaparegut de l’àmbit del 
Parc. Així com també s’han detectat una sèrie d’espècies en estat vulnerable, enfront les quals 
caldrà prestar una atenció especial. 

En les taules següents (6 i 7) es detalla el nombre total d’Espècies d’Interès de Conservació 
Prioritàries per grups taxonòmics designades pel Diagnosi del medi natural per el Pla Especial 
de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola (DIBA 2014), i quantes d’aquestes que es 
consideren actualment desconegudes o sense presència recent. 

Grau de protecció Nombre d’espècies Estat de conservació a Collserola 

Espècies prioritàries 11 

2 en estat desconegut 

3 no trobades 

6 presents 

Espècies d’interès local 
o d’altre tipus d’interès 

9 

6 en estat desconegut 

1 en regressió 

2 presents 

Taula 6: Nombre i estat de vulnerabilitat d’invertebrats d’Interès de Conservació Prioritaris del Parc. 
Font: Diagnosi del medi natural per el Pla Especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola (DIBA 2014). 
 

L’aïllament del Parc natural enmig d’un continu urbà i la pressió de la perifèria són factors que es 
poden relacionar amb aquesta desaparició d’espècies, de la mateixa manera que succeeix en la 
resta d’espais naturals propers al nucli de l’àrea metropolitana de Barcelona, també amb 
percentatges de desaparició local d’espècies elevats. 
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Grup taxonòmic Nombre d’espècies 
Nombre d’espècies sense cites recents a 

Collserola 

Peixos 2 1 

Amfibis 1 1 (reintroduïda) 

Rèptils 2 1 

Ocells 13 0 

Mamífers 5 1 

Taula 7: Nombre i estat de vulnerabilitat de vertebrats d’Interès de Conservació Prioritaris del Parc.  
Font: Diagnosi del medi natural per el Pla Especial de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola (DIBA 2014). 
 

Per a poder fer-ne un seguiment, a la finca de Can Balasc hi ha instal·lat des de l’any 1999 una 
Estació Biològica com a equipament del CPNSC on s’hi fan programes de seguiment pròpies i 
col·laboracions amb institucions educatives i de recerca. 

A continuació es sintetitza informació significada en relació als diferents grups faunístics i algunes 
de les seves espècies. 

Invertebrats 

Existeixen importants llacunes de coneixement de nombrosos grups d’invertebrats a Collserola, 
malgrat ser un dels espais naturals catalans millor coneguts en aquest aspecte.  

Com a indicador de la biodiversitat que allotja el Parc, Collserola compta amb 431 tàxons entre 
espècies i subespècies d’heteròpters. Xifra que representa el 40,5% de la riquesa coneguda 
d’aquest grup d’insectes per a Catalunya. 

Entre els hàbitats d’interès per al grup d’invertebrats destaquen els boscos madurs per a les 
espècies de coleòpters emparats per la Directiva Hàbitats, i els prats d’albellatge per a dues 
espècies d’insectes de gran interès, Brachycrotaphus tryxalicerus i Vibertiola cinerea. 

Peixos 

A les aigües del Parc s’han registrat un total de 7 espècies diferents de peixos, d’on en destaca 
el barb cua-roig (Barbus haasi) com a l’única autòctona del Parc. 

Cal fer esment a l’impacte de les espècies al·lòctones als peixos ja que actualment s’han detectat 
4 espècies amb un elevat potencial colonitzador; Carassius auratus, Cyprinus carpi, Gambusia 
holbrooki  Misgurnus anguillicaudatus.  

La hidrologia de Collserola és força característica ja que només les zones humides i algunes 
rieres de la xarxa hídrica tenen aigua al llarg de l’any. Així doncs, la dispersió de les espècies 
al·lòctones al llarg del sistema hidrogràfic pot comportar la disminució de la població del barb 
cua-roig o, fins i tot, la seva desaparició per competència. 

Amfibis  

D’acord amb l’estudi “Aproximació a l’herpetologia del Parc Metropolità de Collserola amb 
especial consideració a les poblacions d’amfibis” (2003),  les espècies d’amfibis que es poden 
trobar al Parc son: 3 urodels (Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Triturus helveticus), 
i 8 anurs (Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus, Pelobates cultripes, Bufo bufo, Epidalea 
calamita, Hyla meridionalis, Rana perezi). De les quals. Amb excepció de les especies del gènere 
Triturus la resta poden considerar-se autòctones dins l’àrea que avarca el Parc. Pel que fa al tritó 
verd (Triturus marmoratus) i al tritó palmejat (Triturus helveticus), tan sols s’han trobat en una 
localitat al costat del pantà de Vallvidrera, una zona molt freqüentada. 
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L’única espècie prioritària, el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), es considerava 
desapareguda del Parc, tot i que recentment s’ha confirmat la seva presència continuada en 
algun sector de la vessant sud-oest en zones argiloses de basses temporals. A més, darrerament 
ha estat objecte d’un procés de reintroducció en diversos indrets del sector occidental del Parc.  

En termes generals es pot considerar que totes les espècies autòctones de Collserola es troben 
ben representades i amb unes bones distribucions dins dels seus rangs ecològics. 

Rèptils  

Per als rèptils, l’única espècie prioritària amb presència al Parc, el llangardaix ocel·lat (Lacerta 
lepidus), es considera en regressió. 

Ocells  

El Parc s’hi ha registrat 13 espècies prioritàries d’ocells que es té constància que han criat a 
Collserola, de les quals com a mínim dos ja no són reproductores, com són l’òliba (Tyto alba) i el 
botxí (Lanius meridionalis). En contrapunt, cada cop hi ha més indicis de cria del falcó mostatxut 
(Falco subbuteo).  

Cal fer esment dels rapinyaires i del seu paper ecològic ja que per la seva especificitat i 
vulnerabilitat, necessiten condicions de baixa pertorbació ambiental i, per tant, són indicadors de 
bona qualitat del medi. Algunes especies, com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot 
(Buteo buteo) i l’astor (Accipiter gentilis), requereixen, també, una gestió forestal curosa que 
respecti franges de seguretat en un ampli radi al voltant del niu i un mosaic forestal amb conreus, 
pastures i altres ambients oberts que cada cop són més escassos. La situació actual dels 
rapinyaires varia molt en funció de l’espècie en concret. Per exemple, el mussol (Athene noctua) 
ha disminuït en els darrers anys, així com altres rapinyaires rupícoles i aquelles que requereixen 
mosaics agroforestals, com és el cas del falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo). 
Tot i així, el falcó pelegrí ha experimentat una certa millora al Parc.  

D’altra banda, en els darrers anys s’ha documentat el retorn d’espècies forestals exigents (per 
exemple, pícids), fet que mostra la millora d’aquest tipus de formacions com a resposta de la 
millora dels ecosistemes forestals del Parc. Una part rellevant de la riquesa d’espècies d’aus (i 
també de les espècies més amenaçades) és a la perifèria, on la diversitat de paisatges acoblats 
és superior, si bé es sol tractar d’ecosistemes més pertorbats. A més a més de les espècies que 
venen a criar i a hivernar, el Parc és una baula rellevant en les rutes migratòries d’Europa 
Occidental. En els diagrames 1 Riquesa d’ocells nidificants i 2 Valor de conservació, exposats a 
continuació s’hi observa una clara relació.  
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Diagrama 2: Riquesa Ocells Nidificants 
Font: Serveis WMS - SITXELL (2012) 
 

 
 
Diagrama 3: Valor Conservació Ocells Nidificants   
Font: Serveis WMS - SITXELL (2012) 
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

Mamífers 

El grup més destacat pel que fa a espècies prioritàries a nivell de la xarxa Natura 2000 és el dels 
ratpenats, com a mínim amb quatre de les espècies presents al Parc. 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, a més de la Reserva Natural Parcial de la Font Groga.  

D’un mínim de sis espècies de mamífers prioritàries, l’eriçó clar (Atelerix algirus) no s’han registrat 
cites recents, probablement a causa dels efectes de barrera que comporten la xarxa viària i la 
seva densificació, així com per la pèrdua d’ambients ecotonals. 

Tot i no estar considerada amenaçada a una escala més global, el toixó (Meles meles) ha mostrat 
una tendència al declivi de la seva abundància als últims anys. Aquest fet es troba vinculat a 
diverses causes, entre elles la pèrdua dels espais agrícoles a Collserola, l’aïllament d’altres 
poblacions de la regió, els atropellaments o la competència amb el porc senglar (Sus scrofa). 
Serien especialment prioritàries per aquesta espècie determinades àrees com són les vessants 
del Llobregat, com també d’altres vessants amb més vinculació amb les àrees agrícoles de la 
plana del Vallès, a més d’espais agrícoles interns. 

Per altra banda, la població de porc senglar s’ha anat incrementant al Parc, especialment durant 
la darrera dècada, ja que forçada pel creixement poblacional i l’aïllament ecològic del Parc ha 
esdevingut una espècie sinantròpica, aprofitant l’oportunitat d’obtenir recursos tròfics d’origen 
antròpic de la perifèria. 

La seva presència a espais urbans, comporta conflictes diversos que requereixen una gestió 
complexa, tant pel risc d’accidents amb vehicles, pels danys que ocasionen a finques i conreus, 
per riscos sanitaris; com per una abundància excessiva de senglar als espais biodiversos pot 
comportar una sobrepressió sobre alguns elements fràgils (plantes bulboses, fongs, predació 
sobre fauna sensible, competència tròfica amb d’altres espècies, etc.).  

Localitats d’elevada singularitat faunística 

Com a localitats d’elevada singularitat faunística cal destacar el paper de la xarxa de torrents i 
fondals com a ambients especialment rellevants per la fauna vertebrada terrestre i també per 
nombroses espècies d’ocells i invertebrats. Aquests espais es consideren essencials en la gestió, 
tant per servir d’àrees de refugi i/o alimentació, com per garantir la interconnexió entre diferents 
territoris.  

Hi ha localitats concretes amb ambients d’elevat interès biològic agrupats per cinc tipologies, 
estratègicament per a conservar la biodiversitat del Parc Natural. Els principals són: 

Àrees d’alt interès ictiològic: curs mitjà de la Rierada, el darrer reducte del barb cua-roig (Barbus 
haasi). 

Localitats amb alta diversitat d’amfibis: pantans de Vallvidrera i de Can Borrell, així com les 
pedreres Can Perera, Mina Berta i Santa Creu d’Olorda, Can Farrès i Can Masdéu. 

Localitats amb alta diversitat de rèptils: A part del sector del Terral, al Parc acostumen a trobar-
se en els ambients de caire obert, rupícoles, brolles, etc. – vessants Baix Llobregat, àmbit torrent 
Batzacs – argiles El Papiol, Santa Creu d’Olorda, Turó Montcada (amb les observacions més 
recents de llangardaix ocel·lat, per exemple), Puig Pedrós, etc.. 

Localitats d’alt interès per als ocells rupícoles: pedreres de Can Perera, Mina Berta, Santa Creu 
d’Olorda; escletxes, pedreres i bòviles del Papiol; talussos de Can Canaris, Can Perera i talussos 
del torrent del Duc; i ambients rupícoles del turó de Montcada. 

Localitats d’alt interès per als ocells forestals: zones de campeig de l’àliga marcenca i àrees 
sensibles de rapinyaires forestals. 
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Localitats d’alt interès per els quiròpters: Can Rabella i els pantans de Vallvidrera i Can Borrell. 

Localitats d’alt interès per els macroinvertebrats: la riera de Can Bova  

Fauna exòtica invasora 

Quant a la fauna exòtica invasora, la ubicació del Parc al cor de l’àrea metropolitana, facilita la 
irrupció crònica de nombroses espècies exòtiques, algunes de les quals poden trobar condicions 
adients i tenir caràcter invasiu.  

Actualment, es calcula que hi ha 29 espècies exòtiques on el grup que en presenta més són els 
peixos amb set i els rèptils i els artròpodes amb sis espècies detectades, seguit pels les aus amb 
cinc, els amfibis amb tres i finalment, els mamífers i els gasteròpodes on només s’ha registrat 
una espècie al·lòctona. Cal destacar el rossinyol del Japó (Leiothrix lutea), per la capacitat de 
poblar i assolir densitats considerables en ambients poc pertorbats que l’han portat a distribuir-
se pràcticament per la totalitat del Parc. 

Canvi climàtic 

Un aspecte a considerar en el context actual és el de com el canvi climàtic pot afectar les 
poblacions de fauna, especialment aquelles amb major especificitat ecològica.  

S’estimen com a més probables un augment de les temperatures i alteracions en la dinàmica de 
les pluges de sentit divers, per tant cal estar a l’expectativa doncs a aquestes tendències per tal 
de preveure els efectes d’aquests i, en conseqüència, orientar les prioritats de conservació de la 
biodiversitat actual.  

Aparentment, i en contrast a l’esperable, les espècies que actualment estan en procés de 
regressió són les més mediterrànies, mentre que augmenten, tant en densitat com en nombre 
d’espècies noves, les espècies més forestals, de caràcter eurosiberià. 

 

5.1.2.3. Hàbitats 

Un dels elements més bàsics d’interès per poder fer una bona política de preservació de l’entorn 
és relacionar els elements essencials (p.ex. les espècies, les poblacions) amb elements 
ecològics d’abast territorial, la qual cosa ens permetrà plantejar accions de preservació definides 
en el territori. Un element que integra molts elements de l’entorn és l’hàbitat. Conèixer la 
distribució i l’abundància dels diferents hàbitats és una aproximació de molt sentit territorial, però 
també de molt sentit ecològic.  

Els hàbitats són aquells espais terrestres o aquàtics diferenciats per les seves característiques 
geogràfiques, abiòtiques i biòtiques. Per aquest motiu tenen un interès especial des de la 
perspectiva de l’ecologia ja que defineixen territorialment una característica abiòtica i biòtica de 
cada espai que porta associada una qualitat d’interpretació ecològica fruit de les capacitats d’un 
territori determinat. Els hàbitats són doncs els espais contenidors de diversitat biològica i llocs on 
es desenvolupen els processos relacionats amb les interaccions entre els organismes i entre 
aquests i el medi abiòtic. Les espècies constitueixen els hàbitats i els hàbitats proveeixen de 
condicions ambientals, recursos i camps d’interacció per a les espècies, cadascuna atenent als 
seus requeriments i el seu cicle biològic. 

A la Serra de Collserola s’han identificat un total de 73 hàbitats CORINE (classificació 
estandarditzada europea CORINE). La taula adjunta representa el nombre d’hàbitats per les 
categories generals d’hàbitats que es troben al Parc.  

  



Font:
Grup de geobotànica i cartografia de la vegetació.
Universitat de Barcelona, 2012
(1:10.000)

Factors biòtics: Hàbitats CORINE
(Dades dins del PNSC)

Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials

Hàbitats CORINE
Boscos (56%)

Boscos aciculifolis
Boscos caducifolis, planifolis
Boscos esclerofil·les i laurifolis
Boscos i bosquines de ribera o de llocs
molt humits

Vegetació arbustiva i herbàcea (27%)
Bosquines i matollars mediterranis i
submediterranis
Bosquines i matollars de muntanya i
d'ambients frescals de terra baixa

Terres agrícoles (7%)
Conreus herbacis
Conreus llenyosos i plantacions d'arbres
Camps abandonats, ermots i àrees
ruderals

Àrees antròpiques (5%)
Parcs urbans i jardins
Fileres d'arbres, tanques vives, bosquets
Ciutats, pobles, àrees industrials

Prats (3%)
Prats acidòfils secs
Prats (i altres formacions herbàcies)
basòfils, secs, de terra baixa i de la
muntanya mitjana

Àrees tallades o cremades (<1%)
Àrees forestals sotmeses a tala intensiva

Molleres i aiguamolls (<1%)
Vores d'aigüa i hàbitats inundables

Aigües continentals (<1%)
Aigües dolces estagnants

E: 1:50.000
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Font:
Departament de territori i sostenibilitat. 
Generalitat de Catalunya i la Universitat 
de Barcelona, 2007 (1:50.000)

Factors biòtics: Hàbitats d'interès
comunitari (Dades dins del PNSC)

Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials

Hàbitats d'interès Comunitari Prioritari
6220* Prats mediterranis rics en anuals,
basòfils (Thero-Brachypodietalia) (<1%)
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera
afins (Alno-Padion) (<1%)

Hàbitats d'interés Comunitari Prioritari
(cobertura menys de 3 ha)

k
3170* Basses i tolls temporers
mediterranis

k 5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis)

k
6220* Prats mediterranis rics en anuals,
basòfils (Thero-Brachypodietalia)

k
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera
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Elements clau
6220* Prats mediterranis rics en anuals,
basòfils (Thero-Brachypodietalia) (<1%)
9340 Alzinars i carrascars (27%)
9540 Pinedes mediterrànies (39%)

E: 1:50.000
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

 

Tanmateix, a nivell d’ocupació superficial, 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,...) representen un 9% aproximadament. 

Més detalladament, podem observar com els boscos aciculifolis (40%), les bosquines 
mediterrànies (24%) i els boscos esclerofil·les (15%) són, en aquest ordre, els hàbitats més 
representats, superant per molt la resta d’hàbitats. Aquests tres tipologies d’hàbitats són els que 
representen les formacions de tipus mediterrani. La vegetació que acull flora eurosiberiana 
(boscos caducifolis, bardisses i boscos de ribera) tan sols representa el 3,6%. 

Hàbitats d’Interès Comunitari i Zones d’Especial Conservació (Xarxa Natura 2000) 

La Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats té per objectiu general la conservació de la 
biodiversitat al territori de la Unió Europea, mitjançant la conservació dels hàbitats i les espècies 
de flora i fauna silvestres. Mitjançant la Directiva 97/62/UE s’adapten al progrés científic els 
hàbitats naturals i les espècies dels annexos I i II de la Directiva 92/43/UE.  

La Directiva hàbitats defineix com a hàbitats d’interès comunitari aquells que compleixin alguna 
d’aquestes característiques, per tant, no són tots els hàbitats presents a la UE sinó una selecció 
d’aquests: 

1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió 
Europea. 

Grup Subtipus Ha % 

Aigües continentals Aigües dolces estagnants  0,62 <0,1 

Àrees tallades o 
cremades 

Àrees forestals sotmeses a tala intensiva 67,57 0,83 

Boscos 

Boscos aciculifolis 3315,65 40,58 

Boscos esclerofil·les i laurifolis 1235,2 15,12 

Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits 15,92 0,19 

Boscos caducifolis, planifolis 46,02 0,56 

Molleres i aiguamolls Vores d'aigua i hàbitats inundables 40,68 0,50 

Terres agrícoles i àrees 
antròpiques 

Conreus herbacis 156,48 1,92 

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres 145,07 1,78 

Ciutats, pobles i àrees industrials 274,12 3,35 

Camps abandonats, ermots i àrees ruderals 295,29 3,61 

Fileres d’arbres, tanques vives, bosquets 1,47 <0,1 

Parcs urbans i jardins 127,81 1,56 

Vegetació arbustiva i 
herbàcia 

Bosquines i matollars de muntanya i d'ambients 
frescals de terra baixa 

221,06 2,71 

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis  2000,97 24,49 

Prats (i altres formacions herbàcies) basòfils, secs, de 
terra baixa i de la muntanya mitjana 

183,72 2,25 

Prats acidòfils secs 22,15 0,27 

Taula 8: Hàbitats CORINE 
Font: Grup de Geobotànica i Cartografia de la vegetació. Universitat de Barcelona (2012). 



37 

 

2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de la pròpia 
naturalesa. 

3) Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què 
es troba la UE (alpina, atlàntica, boreal, continental, macaronèsica i mediterrània). 

 

Codi Descripció Prioritari Ha % 

3170 Bases i tolls temporers mediterranis SÍ - - 

5230 Màquies amb llor (Laurus nobilis) SÍ - - 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics NO - - 

6220 
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 
(TheroBrachypodietalia) 

SÍ 17,35 0.21 

6420 
Jonqueres i herbassars graminoides humits, 
mediterranis, del Molinio Holoschoenio 

NO - - 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola NO - - 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola NO - - 

8310 Coves no explotades pel turisme NO - - 

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) SÍ 10,89 0,13 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera NO 5,03 0,06 

9330 Suredes NO 1,99 0,02 

9340 Alzinars i carrascars NO 2.205,51 26,99 

9540 Pinedes mediterrànies NO 3.193,58 39,09 

Taula 9: Resum de la superfície ocupada pels hàbitats d’interès comunitari. S’indica si és prioritari o no, la superfície 
que ocupa (en ha), i el tant per cent que representa de l’àrea cartografiada. 
Font: Grup de Geobotànica i Cartografia de la vegetació. Universitat de Barcelona (2012). 

 

La Directiva defineix els hàbitats prioritaris, entre els hàbitats d’interès comunitari, com aquells 
amenaçats de desaparició presents en el territori de la UE, la conservació dels quals suposa una 
especial responsabilitat. Els hàbitats d’Interès Comunitari apareixen en un llistat a l’Annex I de la 
Directiva 97/62/CE. 

A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d’interès comunitari, dels quals 22 són prioritaris. 
A la Serra hi ha representats 13 hàbitats d’interès comunitari (HIC), dels quals 4 són considerats 
prioritaris. Això fa que a Collserola hi estiguin representats un 14% aproximadament de tots els 
HIC de Catalunya, i un 18% dels considerats prioritaris. A més, quant a la representació 
superficial, en conjunt ocupen el 66% del territori, en bona part gràcies a que molts dels boscos 
i màquies esclerofil·les són HIC. Els més abundants són el 9540 Pinedes mediterrànies (39%) i 
el 9340 Alzinars i carrascars (27%), que inclouen també les màquies d’alzina. La resta són menys 
representats i ocupen una superfície inferior a l’1% de l’àmbit. D’aquests, set tenen superfícies 
molt petites i molt poques localitats, factors que els fan molt vulnerables; tant per l’isolament que 
pateixen, com per les elevades probabilitats de desaparèixer davant petites pertorbacions locals. 

Addicionalment, cal tenir en compte que derivat de l’Acord 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, i s’autoritza al conseller 
de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l’Acord GOV/1762013, pel 
qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants 
de la xarxa Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de gestió, s’estableixen, per cada Zona 
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d’Especial Conservació (ZEC), un seguit d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies amb 
presència dins l’espai que són considerats com elements clau i per la conservació dels quals es 
defineixen mesures de possible aplicació a l’espai. De manera que la Serra de Collserola queda 
inclosa com a ZEC amb el codi ES5110024 dins de la Xarxa Natura 2000. 

Els elements clau recollits a la fitxa ZEC de la serra de Collserola, estan definits segons la seva 
especial rellevància a cada un dels espais protegits en relació al conjunt de la regió mediterrània, 
amb criteris basats en el grau d’amenaça de cada hàbitat i espècie d’interès comunitari, així com 
en la superfície que ocupen a cada espai respecte al total de la seva àrea de distribució a la regió 
mediterrània. Per altra banda, també s’inclouen com a element clau algunes espècies en un espai 
que, tot i no complir amb els criteris establerts, s’ha considerat que qualitativament l’espai en 
concret era important per la conservació de l’espècie. 

Pel que fa als HIC considerats elements clau a Collserola, així, es tracta dels següents: 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 

9340 Alzinars i carrascars. 

9540 Pinedes mediterrànies 

Mentre que les espècies presents dins el Parc considerades com element clau són: 

1065 Euphydryas aurinia 

1088 Cerambyx cerdo 

1310 Miniopterus schreibersii 

També a la fitxa del ZEC, sobre l’estat de conservació dels 13 HIC, es disposa de la següent 
categorització qualitativa: 

o M- Mal representat. Basses temporeres (3170*), prats de teròfits (6220*), jonqueres 
(6420), vernedes (91E0), i suredes (9330). En aquesta categoria es troben 3 HIC 
prioritaris. 

o B-Ben estructurat. Costers rocosos calcaris (8210) i silicis (8220), coves (8310) i 
pinedes mediterrànies (9540), tots en bon estat. També hàbitats en situacions 
intermèdies com són les màquies amb llor (5230*), les alberedes i gatelledes (92A0), i 
els alzinars (9340).  

o NC- No constatat. Matollars termomediterranis que no han pogut ser valorats. 

Les Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 de l’Acord de Govern/112/2006, 
de 5 de setembre, pel qual es designen Zones d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA) i 
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) determinen com a objectius 
principals de conservació per als espais Natura 2000 de la Regió de la Muntanya Litoral, entre 
els quals es troba la Serralada de Collserola, quatre dels hàbitats presents (5330, 9330, 9340 i 
9540). Les mesures de Conservació d’aquests hàbitats estan desplegades en la fitxa de les 
Zones Especials de Conservació de la Regió mediterrània en la que està inclosa Collserola. 

Hàbitats de conservació prioritària del Parc Natural 

Dels hàbitats del Parc Natural, 20 hàbitats CORINE es consideren prioritaris atenent diferents 
disposicions legals i de planificació de la conservació prioritària al Parc Natural. 

D’aquests, 16 es corresponen amb hàbitats d’interès prioritari de la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona, i s’han afegit quatre més, tres dels quals en conjunt tenen una 
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superfície molt reduïda al Parc però acullen espècies de flora o fauna exclusives d’aquests 
ambients.  

La majoria es corresponen amb Hàbitats d’Interès Comunitari, i aquells que no en són cal 
considerar que les Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España, permeten en 
els instruments de gestió dels espais de Natura 2000 la inclusió d’altres tipus d’hàbitats diferents 
als tipus HIC, si es considera que tenen rellevància en l’àmbit geogràfic de l’instrument de gestió. 
I aquest és el cas. 

Destaquen especialment els hàbitats associats a ambients humits (11 en total), des de petits 
degotalls a boscos de ribera. En quan a la seva vulnerabilitat, 8 dels 20 hàbitats tenen superfícies 
menors a 100 m2 i es desenvolupen en menys de quatre punts. 

Sobre l’estat de conservació dels 20 Hàbitats de conservació prioritària del Parc natural (HCPPN) 
es disposa de la següent categorització qualitativa, basada en el percentatge de la superfície 
total de l’hàbitat per cada categoria d’estat possible (DIBA, 2014): 

1. M- Mal representat. 8 hàbitats, que tenen molta o tota la superfície amb representacions mal 
constituïdes, entre els que dominen formacions aigualoses i riberenques. 

— Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp, etc), de llocs 
temporalment xops o humits de terra baixa (22.3418). Considerat molt amenaçat 
(superfície inferior a 2 m2). 

— Herbassars amb cua de cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. 
remota)..., de fons de còrrecs i sòls xops, al territori catalanídic septentrional i central 
(37.26+). 

— Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, 
de terra baixa (i de la muntanya mitjana) (37.4). 

— Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la 
terra baixa plujosa i de l’estatge submontà (44.3432+). 

— Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la 
muntanya mitjana) (44.6111+). 

— Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa (44.637+). 
— Suredes amb sotabosc clarament forestal (45.2161+). 
— Comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d’aigua i llocs humits, de la terra 

baixa i de la muntanya mitjana (53.2192). Considerat molt amenaçat (superfície 
inferior a 2 m2), i situat en el marge del pantà de Vallvidrera on es troba molt 
vulnerable davant de l’excés de visitants. 

2. B-Ben estructurat. Són de tipologia molt dispar (prats, brolles, boscos riberencs, i rouredes); i  
quatre hàbitats en situacions intermèdies, també de tipologia dispar.  

— Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum..., 
mesohigròfiles, dels barrancs i fondals molt ombrívols de terra baixa (i de l’estatge 
submontà) (31.8C2+). 

— Estepars de Cistus crispus, silicícoles i xeròfils, de les contrades mediterrànies 
marítimes (32.346). 

— Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental (34.5131). 
— Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades 

marítimes (34.634). 
— Boscos de roures (Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), 

de terra baixa (41.714). 
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— Gatelledes (boscos, generalment baixos, de Salix atrocinerea), amb Equisetum 
telmateja, Carex pendula..., de fons de barrancs i depressions, amb sòl xop, al territori 
catalanídic (44.128+). 

— Omedes de terra baixa (44.62). 
— Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les 

contrades mediterrànies (62.1115). 
— Roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillus-veneris), de les 

contrades mediterrànies (62.51). 
— Coves i avencs (65.4).  
— Estepars de Cistus ladanifer, silicícoles, d’indrets secs de terra baixa (32.335) 

A la Fitxa de declaració de ZEC Zones d’Especial Conservació en la qual s’inclou l’Espai 
ES5110024 Serra de Collserola en l’agrupació ZEC Muntanya Litoral es consideren com a 
“Elements Clau” els hàbitats amb Codi 9340 i 9540:Alzinars i carrascar i Pinedes mediterrànies, 
a més del 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils, (Thero-Brachypodietalia). 

 

5.1.2.4. Boscos 

Els boscos són uns ecosistemes complexos que funcionen com a hàbitat de la flora i la fauna. Al 
mateix temps que tenen un paper bàsic en els fluxos hidrològics, en la conservació del sòl, així 
com, en el reciclatge de nutrients i el cicle del carboni. A més a més, afavoreixen a la mitigació 
del canvi climàtic degut a la seva capacitat d’embornal de gasos amb efecte hivernacle.  

El Parc Natural de la Serra de Collserola presenta una important superfície boscosa, en concret 
de 4612,79 hectàrees dels quals 1810 hectàrees estan incorporades en algun catàleg o inventari 
pels seus valors intrínsecs i especials. Se’n diferencien tres de diferents; els boscos singulars 
(CREAF), els boscos d’evolució natural (Generalitat) i els boscos d’utilitat pública o forests públics 
(Generalitat). Se’n resumeixen a continuació les principals característiques de cadascun d’ells. 

L’inventari de boscos singulars (CREAF, 2008) pretén establir un catàleg de referència dels 
millors boscos a escala comarcal i de país atenent als diversos usos i valors del bosc. S’han 
identificat 9 boscos dins el Parc. Aquests es reparteixen de forma desigual per les comarques. 
Al Barcelonès hi ha 3 boscos singulars (130061 Font d’en Canet 130141 Alzinar dels vivers de 
Can Borni, 130171 Can Cuiàs). Al Vallès Occidental n’hi ha 6 (400111 Torrent Bonet, 400141 
Torrent de les Costes de Sant Medir, 400601 Font Vermella, 400701 Font Groga, 400702 Font 
Groga II, 400711 Torrent de Valldaura). I cap al Baix Llobregat. La distribució al Parc també és 
desigual, doncs només un es troba al sud de l’eix dels túnels de Vallvidrera, mentre que la resta 
es concentren sobretot a les proximitats de la Reserva Natural Parcial de la Font Groga i en tres 
casos dins la mateixa reserva. 

En resum, els rodals inventariats ocupen en total 54,8ha (les superfícies de cada bosc varien 
entre 1,5 i 16,7 ha) i les espècies dominants són roures i alzina. Els valors/interès pel qual s’han 
catalogat són: un bosc per biodiversitat (Torrent Bonet, amb un valor baix); quatre per maduresa 
(destaquen per valors màxims de fusta morta en peu Can Cuiàs i Font de Can Lloses); cinc per 
producció (destaquen amb valors màxims pel model de gestió sostenible Can Cuiàs i Font de 
Can Closses, i per “bosc catedral” el darrer i Font Groga); i vuit per social (amb valors màxims 
Font de Can Closses i Font Groga sobretot per tenir “bosc catedral”, i a més el primer, alzines de 
grans dimensions).  

Els dos rodals que reuneixen valors més alts de tres àmbits són Font de Can Lloses (sempre 
amb el valor màxim) i Can Cuiàs, seguits de Font Groga, amb valors màxims en producció i en 
social. 
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Finalment, dins l’àmbit estudiat en aquesta diagnosi però fora del Parc, hi ha dos boscos més 
catalogats: 400391 Torrent de Can Cornellera i 400901 Can Fatjó del Xiprers. El primer està molt 
aïllat de grans àrees naturals, però en el segon cas, val la pena tenir-lo en compte en relació al 
manteniment i millora del sector connector entre els termes municipals de Sant Cugat del Vallès 
i Cerdanyola del Vallès. 

D’altra banda hi ha el que s’anomenen boscos d’evolució natural, impulsats des de la Generalitat, 
i que es corresponen amb aquells boscos que tenen un elevat grau de naturalitat i baixa 
empremta humana, representativa dels diferents hàbitats forestals de Catalunya, a dinàmica 
natural. 

Al Parc Natural de Collserola s’identifiquen un total d’onze boscos d’evolució natural, que ocupen 
una superfície de 1077 ha. Els boscos van des de les 3 ha fins a les més de 360 ha, com és el 
cas del bosc de Can Balasc que amb 362 ha és el bosc amb major superfície.  

Es classifiquen en funció si són Boscos d’evolució natural, exclusivament, si estan en un sector 
d’interès estratègic o si formen part d’una reserva natural parcial: 

— Boscos d’evolució natural: Riera de Can Bova (3,1 ha), Font d’en Gatell (12,42 ha), 
Riera de Sant Bartomeu (15,27 ha), Font del Rossinyol (19,58ha) i Puig Madrona 
(26,08ha). 

— Sector d’interès estratègic: Ampliació de la Font Groga Est (21,21ha), Ampliació de la 
Font Groga Nord (275,52 ha) i Ampliació de Can Balasc Est (204,33 ha). 

— Reserva Natural Parcial: La Rierada (20,5 ha), Font Groga (117,46 ha) i Can Balasc 
(362,077 ha). 

Finalment hi ha els boscos d’utilitat pública o forests públics que formen part del Catàleg de 
boscos d’utilitat pública (CUP). Al CUP s’inclouen tots aquells forests que hagin estat declarats 
d’utilitat pública i serveix com a instrument per la defensa del patrimoni forestal.  

Per tal que un bosc es requalifiqui com a forest i entri al CUP ha de complir algun dels següents 
requisits: 

— Estar situat a una capçalera d’una xarxa hidrogràfica, riba de riu, riera o torrent.  
— Estar en les proximitats de les poblacions, per tal de protegir el forest. 
— Ser essencial per a la protecció del sòl enfront processos d’erosió. 

Contribuir en la conservació de la diversitat biològica o formar part d’espais naturals protegits.  

Al Parc Natural n’hi ha 8 forests d’utilitat pública que ocupen una superfície de 615,65 hectàrees 
concentrades principalment a la vessant del oest del parc (539,86 ha) i a la vessant barcelonina 
(75,79 ha).  

A la vessant oest s’hi troben 4 dels 8 forests: Parc Tibidabo; Serra d’en Rabassa, Ca n’amigonet, 
Turó del Quirze, Can Campany, Can Portell i Castell Ciuró, Can Calopa, i Can Furriol. A la vessant 
barcelonina s’hi troben: Parc Tibidabo, Sant Pere Màrtir, Serra d’Agudells i Montbau i Can 
Masdeu.  
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Nom Superfície (Ha) 

Parc Tibidabo; Serra d’en Rabassa 56,59 

Ca n’Amigonet, Turó del Quirze, Can Campany, Can Portell i Castell Ciuró  240,78 

Can Calopa 153,40 

Can Furriol 89,90 

Parc Tibidabo 19,24 

Sant Pere Màrtir 34,39 

Serra d’Agudells i Montbau 21,35 

Can Masdeu 63,21 

Taula 10:.Forest públics i la seva superfície del Parc. 
Font : CPNSC / DGMNiB. 

Diagrama 4: Inventari dels boscos d’interès del Parc Natural de la Serra de Collserola on hi ha els boscos d’evolució 
natural (verd), els boscos singulars (verd fosc) i els boscos d’utilitat pública (verd clar). 
Font: AMB 

Zones Humides 

Dins el Parc Natural, hi ha una única àrea humida catalogada a l’Inventari de Zones Humides de 
Catalunya, el Pantà de Can Borrell. Tot i això, hi ha més espais humits al Parc que malgrat no 
figurar a l’inventari cal tenir en compte com serien el Pantà de Vallvidrera, la bassa gran de Can 
Coll i algunes zones humides a l’àmbit de les argiles d’El Papiol on recentment s’ha constatat la 
cria del gripau d’esperons. 

Inicialment el pantà de Can Borrell es va construir per proporcionar aigua a la masia que rep el 
mateix nom i, aquest fet va suposar una alteració del medi natural original. Actualment presenta 
un estat de conservació de la vegetació bo, en bona part, degut a les intervencions recents que 
s’han efectuat tant pel que fa als accessos com a la vegetació que l’envolta i l’estructura de la 
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presa, convertit l’indret en un nou espai de lleure i d’ús públic. Tot i que ecològicament parlant, 
el medi aquàtic pateix els efectes de la introducció d’espècies al·lòctones com el cranc americà i 
la gambúsia.   

Al igual que el pantà de Can Borrell, el pantà de Vallvidrera va suposar una artificialització del 
medi natural originari i més tenint en compte les dimensions de la presa. Malgrat això, i no estar 
catalogat, el Pantà de Vallvidrera també té un paper destacable com a àrea humida al Parc, amb 
un elevat valor natural, tant per les espècies animals d’interès que acull, com a nivell de 
vegetació, atès que permet l’existència d’hàbitats exclusius que manquen a la resta del Parc o 
són molt rars. Entre aquests hàbitats destaquen les dues úniques representacions de l’espai de 
l’Hàbitat d’Interès Comunitari prioritari 3170 Basses i tolls temporers mediterranis.  

La recuperació ambiental del pantà ha significat una revalorització ecològica amb especial interès 
per als amfibis i és un lloc de refugi i alimentació per l’avifauna. Al pantà s’hi han arribat a registrar 
10 de les 15 espècies d’amfibis existents a Catalunya, però durant el 2017 únicament s’hi han 
observat cinc anurs i un urodel. Els anurs han sigut el gripau comú (Bufo spinosus), el gripauet 
(Pelodytes punctatus), la reineta (Hyla meridionalis), que és la més abundant, la granota verda 
ibèrica (Pelophylax perezi) i la granota de Graf (Pelphylax kl. grafi). El urodel observat ha sigut la 
salamandra comuna (Salamandra salamandra), que s’ha localitzat únicament a la Bassa de la 
Cua. 

Cal tenir en compte, però, dos impactes negatius sobre aquest espai: d’una banda la barrera 
urbana que suposa la urbanització Mas Sauró i la seva proximitat amb Santa Maria de Vallvidrera 
que dificulta els moviments de la fauna i, de l’altra, la introducció d’espècies al·lòctones com la 
tortuga de Florida (Trachemys scripta), el misgurn (Misgurnus anguillicaudatus) o el cranc 
americà (Procambarus clarkii), entre d’altres. Els quals representen una amenaça als valors de 
l’espai i que requereixen dur a terme actuacions per minimitzar l’impacte sobre l’ecosistema 
aquàtic, com el buidatge periòdic del pantà. 

Finalment cal esmentar la bassa gran de Can Coll que, malgrat estar afectada per espècies 
invasores, bàsicament la gambúsia i el cranc americà, encara es considera un bon amagatall 
d’insectes, aus i altres animals que poden disposar d’aigua en aquest indret. La bassa de Can 
Coll està en desús i es troba propera a la masia de Can Coll que és el Centre d’Educació 
Ambiental del Parc. 

 

Connectivitat ecològica 

Molt probablement la serra de Collserola és l’espai que està protegit pels seus valors de major 
dimensió en un estat d’aïllament ecològic més important de Catalunya. Efectivament, la 
connectivitat ecològica presenta una problemàtica complexa. Està molt compromesa en molts 
llocs, on les estructures antròpiques formen barreres potents que redueixen dràsticament la 
probabilitat que siguin traspassades per moltes espècies. Es combinen negativament un estat de 
pertorbació relativament elevat sobre uns espais no exempts de valors potencials juntament amb 
un estat de fragmentació del territori molt elevat a causa de l’ocupació urbana i de la implantació 
d’abundants i poc permeables vies de comunicació. 

En quant a la permeabilitat ecològica interna de la Serra, presenta una problemàtica important a 
causa de les infraestructures que la creuen i dels àmbits més perifèrics o localitzats en els espais 
urbanitzats que, en forma de digitacions o illes interioritzades es troben incloses dins del Parc.  

Tanmateix, la permeabilitat ecològica en relació a l’exterior decau força sobtadament en 
depassar els límits de l’espai protegit ja que es troba amb una potent estructura anular que 
l’envolta per la disposició d’un continu d’infraestructures viàries i d’espais urbans i urbanitzats 
que circumden pràcticament tot l’espai i creen un efecte de barrera ecològica.   
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Això fa que la connexió ecològica entre la Serra de Collserola i els espais circumveïns en relació 
a la xarxa d’espais protegits de Catalunya es trobi molt compromesa. Cal establir un Sistema de 
Connectivitat Ecològica de l’espai Serra de Collserola que estableixi quins espais i elements són 
especialment rellevants per a garantir la connectivitat ecològica entre el Parc i els espais d’interès 
propers. 

Diferents estudis de la connectivitat ecològica de Collserola (destaquem els de Mayor i Belmonte, 
2003; Mayor et al., 2003 i 2004; i, el de Barcelona Regional, 2013) han determinat 4 àmbits 
d’interès per tal d’assegurar aquesta funcionalitat ecològica de l’àmbit amb altres espais protegits 
circumdants (Muntanyes de l’Ordal, Sant Llorenç del Munt i l’Obac – aquest amb dos àmbits de 
connexió importants possibles - i La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, essencialment). Aquesta 
aproximació és coincident en gran mesura amb la que en posterioritat va establir el Pla territorial 
metropolità de Barcelona (PTMB), que establí 4 grans connectors ecològics d’interès a la Serra 
de Collserola: 

— El corredor de la Serralada Litoral, que connecta Collserola amb la Serralada de Marina 
i amb les Serres de l’Ordal i el Garraf. 

— El corredor occidental, que connecta Collserola amb els entorns forestals de l’Obac 
Montserrat. 

— El corredor central, que connecta Collserola amb Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
— El corredor oriental que connecta Collserola amb Sant Llorenç del Munt i els espais 

forestals del Moianès a través de l’anomenat espai agroforestal de llevant. 

També aquests estudis han posat de manifest la problemàtica de connectivitat ecològica interna 
que té l’espai i van determinar 2 eixos de fragmentació interna de l’espai.  

Un primer nordest - sudoest que fragmenta en dues meitats de grandària similar l’espai, constituït 
per un cert continu urbà i infraestructures viàries lineals, principalment. En aquest eix de 
fragmentació poden jugar un paper important els espais que abasten des de Les Planes fins a 
Vallvidrera (passant per damunt del túnel de Vallvidrera) i l’espai comprés entre La Floresta i les 
Planes. El segon, no consolidat, entre Can Llobet i Molins de Rei, de caire més urbanístic que 
viari, procurant no generar continus urbans entre els nuclis urbanitzats de Vallpineda, La Rierada 
i Sant Bartomeu de la Quadre. 

També van determinar la importància i la necessitat d’un tractament específic de l’anella 
perimetral de l’espai (com a element de continuïtat perimetral que circumval·la l’espai) i la 
importància de diversos passos a mode de porus de permeabilitat ecològica (o amb aquest 
potencial si s’adeqüen convenientment) lligats a la xarxa viària i a rieres i torrents amb la 
possibilitat d’assolir espais biodiversos adjacents a l’espai. 

És per tot això que, el sistema de connectivitat ecològica de la Serra de Collserola es basa en 
dos aspectes principals. Primer, garantir la possibilitat que, en determinades àrees 
estratègicament disposades i més permeables ecològicament, s’asseguri la connectivitat 
ecològica en relació a altres espais protegits circumdants. Segon, assegurar la connexió 
ecològica interna de l’espai ja que es troba compromesa per dues barreres que travessen l’espai.  

 

5.1.3. Riscos 

Els riscos ambientals poden dividir-se entre naturals o antropogènics, depenent de la font que 
els generi. Amb això, els principals riscos considerats són els d’incendis, les inundacions, els 
relacionats amb la inestabilitat geològica, els químics i els relacionats amb el transport de 
mercaderies perilloses. També cal fer esment que, en els darrers anys, s’han donat episodis 
rellevants de ventades, nevades i glaçades, probablement vinculades al procés de canvi climàtic. 
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Aquests riscos són, de fet, el reconeixement de pertorbacions que tenen una importància i 
incidència no habitual però si conseqüències importants quan ocorren tant en el medi com en les 
persones. Alguns dels riscos, a més, tenen certa probabilitat contrastada. 

Tanmateix, hi ha altres pertorbacions que incideixen en el Parc com són les derivades de la 
freqüentació i activitat antròpica, que s’aborden en altres apartats diagnòstics d’aquest Pla. 

 

5.1.3.1. Riscos Naturals 

Risc d’incendis 

El risc d’incendi a Collserola és, en general, elevat presentant inflamabilitats altes arreu del Parc, 
a causa del grau de recobriment vegetal i el tipus d’espècies presents. A més a més, el clima 
mediterrani i, sobretot, la pressió antròpica, són factors que juguen en contra d’aquest risc fent 
que sigui necessària una adaptació de la gestió actual dels hàbitats forestals de Collserola. 

Des de l’any 1990 fins al 2016 la mitjana d’incendis a Collserola ha estat de 73,61 a l’any (amb 
un total de 1.914 incendis acumulats) amb una superfície total cremada de 607,04 ha.  

En els darrers vint anys les causes d’incendi al Parc han estat principalment antròpiques, ja sigui 
per negligència o provocats, en més d’un 90% dels casos. D’entre les causes naturals la més 
comuna són els llamps. 

Risc d’inundacions 

El Pla Especial incorpora un estudi específic4 que defineix de manera concreta els espais fluvials 
del Parc per tal de dur a terme una planificació general i homogènia a tot el seu àmbit amb 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.  

Amb això, l’objectiu de l’estudi és fer una zonificació de l’espai fluvial segons els diferents 
períodes de retorn i definir el sistema hidrogràfic (SH) que inclou el Domini Públic Hidràulic (DPH) 
i la zona de servitud (ZS). 

Per a dur a terme l’estudi i davant la impossibilitat de zonificar la totalitat de les lleres del Parc, 
s’han definit: 

Trams d’estudi principals, amb una conca superior als 2km2, que es corresponen a trams baixos 
més propers a la desembocadura i amb més cabal els quals requereixen una anàlisis de detall 
amb modelització (HECRAS). 

Trams d’estudi secundari, per conques entre 0,5 i 2 km2, els quals es corresponen a trams més 
propers a la capçalera i amb poca entitat, per als quals s’ha fet una zonificació simplificada. 

El risc d’inundació als diferents cursos d’aigua del Parc és baix, donada la seva morfologia i els 
pendents elevats. Les úniques àrees on s’han diagnosticat possibles riscos per inundacions es 
troben a l’extrem nord-est del Parc, al llarg de la riera de Sant Cugat al seu pas per Cerdanyola 
del Vallès i al sector central de la riera de Vallvidrera al seu pas per Sant Cugat del Vallés, Zona 
de Can Borrell i al sector oest de la Riera de la Salut a sant Feliu de Llobregat. 

Risc de despreniments i esllavissades 

Les zones amb risc potencial de caiguda de roques recobreixen gairebé tot el Parc de Collserola, 
exceptuant els terrenys de poca pendent que apareixen als vessants nord est del Parc, als 
municipis de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac; així com a 

                                                      

4 “Zonificació dels espais fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola”, TYPSA 2017 
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l’extrem nord oest, al Papiol i Valldoreix. Per l’interior del Parc, també existeixen diverses zones 
de poca extensió sense risc de despreniments que corresponen a les valls de diversos torrents. 
Cal tenir present que a les pedreres el risc de despreniments és important a causa de la 
inestabilitat d’alguns talussos. 

Al Parc també apareixen zones amb risc potencial de petites esllavissades de caràcter molt més 
puntual. Les més extenses apareixen a la perifèria del Parc, al vessant sud oest a diverses valls, 
essent les zones de risc potencial més extenses als municipis de Sant Just Desvern, Sant Feliu 
de Llobregat i Molins de Rei. També existeixen indrets amb risc potencial de petites esllavissades 
a les faldes del Tibidabo però són de dimensions reduïdes. 

Risc de ventades, nevades i glaçades 

Pel que fa al risc de ventades, la Serra de Collserola i els municipis que en formen part, pel seu 
emplaçament geogràfic, no superen el llindar de perillositat establert, atès que estan per sota del 
màxim de 10 dies/any per municipi de superació dels vents de 20 m/s. Tanmateix, el fet de que 
tots ells excepte el Papiol superin el nombre d’habitants establert en 20.000 fa que superin el 
llindar de vulnerabilitat. Cal tenir en compte, tot i la baixa freqüència d’episodis de ventades que 
es donen en l’àmbit del PEPNat, que recentment s’han donat dos que cal destacar: el del 24 de 
gener de 2009, amb ratxes de >100km/h durant més de 12 h a alguns municipis, i el del 9 de 
desembre de 2014, amb ratxes de més de 120 km/h al Vallès occidental i que va comportar 
afectacions a infraestructures de subministrament de serveis bàsics, viàries i equipaments varis.  
Les ventades i les nevades del l’any 2009 però també al 2010 van provocar la caiguda i trencada 
de branques de centenars de milers d’arbres. Aquesta pertorbació va provocar talls a totes les 
carreteres i camins del Parc, la interrupció del subministrament elèctric, telefònic i l’aturada dels 
ferrocarrils. 

Pel que fa a les nevades i glaçades, tot i que a Collserola es troba a una demarcació geogràfica 
on es donen pocs episodis que impliquin perillositat, s’ha de considerar el risc existent donat que 
diversos termes municipals presents al Parc assoleixen els 400 m d’altitud i la gran majoria tenen 
més de 20.000 habitants. Així, la vulnerabilitat més gran que presenta l’àmbit és per afectació de 
les infraestructures de mobilitat, tenint en compte que existeixen uns quants nuclis poblacionals 
aïllats, representats per les múltiples urbanitzacions presents a la Serra i que, a més, són els que 
es troben a majors altituds. Entre els episodis de nevades i glaçades recents, destaquen el 
succeït el març del 2018, en que la capa de neu va romandre diversos dies seguits a les cotes 
més altes afectant nombrosos elements de la xarxa viària i ferroviària així com accessos a 
habitatges i equipaments i, encara amb més força, el temporal històric del 8 de març de 2010 en 
que es van donar afectacions de major intensitat i també a les cotes més baixes de la Serra, 
incloent els nuclis i barris limítrofs amb aquesta.  

5.1.3.2. Riscos Tecnològics 

Risc químic 

El risc químic dels establiments que manipulen substàncies perilloses es regula a través del Pla 
d’Emergència del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT). El Pla identifica i localitza els 
establiments de risc químic per motiu de la manipulació de substàncies perilloses d’acord amb la 
classificació dels establiments que especifica l’abast del PLASEQCAT i amb l’objectiu de poder 
identificar a gran escala els focus generadors de risc químic en establiments industrials. 

Amb això, tot i que a l’interior del parc no s’hi troba cap establiment amb risc associat, cal tenir 
en compte alguns establiments que es situen propers i que poden afectar a l’àmbit de manera 
indirecta. Així, el nord oest del parc es troba pròxim als polígons industrials de Can Galí i al de 
Can Pi de Vilaroc (Castellbisbal) i al de Sant Vicenç (Sant Andreu de la Barca), amb un total de 
tres instal·lacions amb un risc alt associat i quatre amb un risc associat baix. El sud oest del Parc 
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es veu afectat pel polígon industrial Pratenc (Prat del Llobregat), per la Zona Franca (Barcelona), 
així com algunes instal·lacions situades entre Cornellà de Llobregat i L’Hospitalet del Llobregat. 
La concentració de diversos establiments fa que, tot i fora del Parc, el risc associat alt és molt 
elevat i, per tant, el radi d’afectació augmenta proporcionalment.  

Les implicacions per al Parc que es deriven de la presència d’aquests establiments, estan 
relacionades amb les zones que estableix el PLASEQCAT en funció de la rapidesa d’actuació 
davant d’un accident en una empresa química: les zones d’intervenció i les zones d’alerta. Les 
zones d’intervenció són aquelles on les conseqüències pel medi i per la població són immediats 
i es necessari aplicar-ne mesures de protecció. En les zones d’alerta també s’observen les 
conseqüències de l’accident però no justifiquen l’aplicació de les mesures de protecció.  

Amb tot, la Serra presenta dues àrees identificades pel PLASEQCAT: 

Al nord oest del parc, entre els municipis del Papiol i Sant Cugat del Vallès, el parc queda inclòs 
en una zona d’alerta.  

Una petita àrea del Parc inclosa en una zona d’alerta al sud oest, entre els municipis de Sant 
Just Desvern, Esplugues de Llobregat i l’àmbit més oest de Barcelona. 

Risc de transport de mercaderies perilloses 

El risc associat al transport de mercaderies perilloses es regula a través del Pla d’Emergència 
per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya 
(TRANSCAT). El pla identifica els diferents tipus d’accidents i els associa amb les substàncies i 
els escenaris que en poden ser els responsables. En base aquesta categorització, fa una 
zonificació en funció dels possibles efectes en cas d’accident i n’estableix els llindars de la zona 
d’intervenció i de la zona d’alerta.  

Tot i que a l’interior del Parc no s’hi troba cap via amb un risc associat, cal tenir en compte la 
proximitat de les vies principal, tant d’infraestructures viàries com ferroviàries, que envolten el 
parc. Segons mapa de protecció civil de Catalunya, els municipis de Sant Feliu de Llobregat, 
Molins de Rei i el Papiol, Sant Cugat, Cerdanyola es veuen afectats en cas d’accident a causa 
de la proximitat a vies amb flux molt important com són el ferrocarril, l’AP7, l’AP2, l’A2 i la B23. 
En el cas de transport per carretera cal afegir l’afecció d’una petita part del nord-est de Barcelona 
associat a un tram de la C33 amb flux molt important.  

El nivell de perill en relació al transport viari i ferroviari de mercaderies perilloses dels municipis 
que formen part del Parc és molt alt a tots els municipis a excepció del municipi de Sant Just 
Desvern i Esplugues de Llobregat que únicament presenta un risc alt pel transport viari. Això 
significa que pels municipis travessa una via amb perill associat al transport de mercaderies 
perilloses o que aquest es troba a una distància igual o inferior a 500 metres de la mateixa. 

Amb tot, a nivell del municipi, l’eina de prevenció, planificació i gestió d’una possible emergència 
és el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Els municipis que dins del seu territori tinguin trams de la 
xarxa viària o ferroviària que els correspongui un nivell de perill molt important, o que es trobin a 
una distància igual o inferior a 500 metres d’alguna via amb aquestes característiques, han de 
disposar del PAM.  
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5.1.4. Dinàmica de les cobertes de sòl i paisatge 

L’anàlisi sintètica de les cobertes del sòl (4a edició, CREAF, 2009) del Parc determina dos grans 
àmbits més naturalitzats on dominen arbrat i brolles, i una franja perifèrica més o menys estreta 
on hi ha restes de conreus i herbassars. La coberta més abundant al Parc és de boscos de pi 
blanc, amb un 45% de recobriment. La segona posició l’ocupa l’alzinar, amb un 13%, i els 
segueixen els matollars, amb un 12,5%. Pel que fa a la densitat de les formacions, la massa 
forestal densa ocupa aproximadament el 60% de la superfície, mentre que la massa forestal més 
esclarissada ocupa al voltant del 15% (vegeu taula adjunta). 

Quant a la dinàmica del paisatge, els canvis en les cobertes del sòl dins de l’àmbit del PEPCo 
(comparació per l’àmbit del PEPCo pels períodes 1956-1993 i 1993- 2009) s’han determinat a 
partir d’una classificació en 4 grans grups: aforestació, abandonament agrícola, deforestació i 
urbanització.  

Per al període 1993-2009, un 5,25% de la superfície del PEPCo va patir canvis en el usos del 
sòl. El major percentatge de canvis correspon a processos d’urbanització, amb un 3,18% de 
superfície amb canvis d’usos. Durant aquest període, l’aforestació ha afectat un 1,18% d’aquest 
territori, mentre que l’abandonament agrícola ha afectat un 2,4% de de la superfície del Parc. En 
els espais circumdants l’evolució de les cobertes ha seguit una pauta molt semblant. 

És remarcable que els canvis s’han donat eminentment a la perifèria i el sector de l’eix dels túnels 
de Vallvidrera, vinculats sobretot als processos d’urbanització. L’aforestació i l’abandonament 
agrícola es concentren a la perifèria del Parc, especialment al seu vessant meridional. La 
desforestació i la urbanització, en canvi, tenen un patró menys definit.  

La comparació permet veure en termes generals que l’abandonament agrícola segueix creixent, 
amb una reducció de la mida de paisatges oberts, conreus, prats i herbassars que afecta a més 
de la meitat de les clapes. Tanmateix l’aforestació s’ha frenat força envers el període anterior. 
Per la seva banda, la minimització de la desforestació, mostra l’èxit en la política de prevenció 
d’incendis. 

Tot i que dins de l’àmbit del PN, que comprèn només el sòl no urbanitzable, la qualificació de 
sistema de Parc forestal ha permès preservar aquestes àrees de la urbanització, es constata que 
dins de l’àmbit del PEPCo la taxa d’urbanització ha augmentat de forma clara. Aquest procés 
sembla causat, sobretot, per la densificació del sòl urbà per construcció en Parcel·les buides, 
l’aparició d’estructures associades a activitats de sòl no urbanitzable (hípiques, centres de 
jardineria i vivers, etc.). 
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Usos del sòl Superfície (Ha) Àrea (%) 

Boscos i zones arbrades 5463,64 66,86 

Vegetació arbustiva 1536,65 18,80 

Prats 84,77 1,03 

Altra vegetació 33,40 0,40 

Rius, estanys i basses 2,95 0,036 

Parcs 29,51 0,36 

Equipaments 118,40 1,44 

Pedreres/extracció minera 72,28 0,88 

Sòl nu 24,30 0,29 

Ús provisional 6,97 0,085 

Serveis ferroviaris 2,83 0,034 

Serveis tècnics 7,82 0,09 

Serveis viaria nacionals 0,62 0,007 

Serveis viaris autonòmics 34,52 0,42 

Serveis viaris autopistes 10,12 0,12 

Serveis viaris intersticials 1,98 0,02 

Residencial aïllat 225,54 2,76 

Residencial aïllat plurifamiliar 0,20             0,002 

Residencial casc antic 0,027 0,0003 

Residencial en filera 0,29 0,003 

Residencial illa tancada 0,17 0,002 

Residencial indiferenciat 0,42 0,005 

Industria 29,52 0,36 

Industria hivernacles 0,077              0,0009 

Industria rural 25,89              0,32 

Taula 11: Usos del sòl del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
Font: AMB (2014) 
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Amb això, el paisatge de Collserola està caracteritzat (CREAF, 2004), per dos aspectes 
principals: l’aïllament de les unitats paisatgístiques funcionals del Parc Natural en un entorn 
dominat per 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. 

Una altra aproximació a la dinàmica del paisatge és l’ús d’indicadors biòtics que es basen en el 
seguiment de canvis de distribució i nombre d’alguns grups d’organismes vius com a reflex de 
les transformacions en les condicions del medi. Els resultats obtinguts per les xarxes de 
seguiment de papallones i ocells mostren una ruderalització general dels diferents ambients en 
les darreres dècades, així com que s’han incrementat les espècies forestals i han disminuït les 
espècies pròpies de prats i brolles mediterrànies  i conreus. 

5.1.4.1. Unitats del paisatge de Catalunya 

El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament l’11 de 
desembre de 2014, és la referència en relació a les Unitats del Paisatge. Aquest catàleg defineix 
uns objectius de qualitat paisatgística i unes propostes de mesures i accions.  

El Parc es troba inscrit quasi en la seva totalitat amb la Unitat Collserola i només de forma molt 
marginal amb les de Plana del Vallès i Vall Baixa del Llobregat. 

El Catàleg identifica 8 elements principals de la unitat de paisatge 19. Collserola. Aquests són: 

1) Crestalls i cims que delimiten el carener sud de la serralada i el límit de l’expansió 
barcelonina: 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. 

2) Miradors d’excepció sobre la ciutat i el Pla de Barcelona: Sant Pere Màrtir, Passeig de 
les Aigües, coll del Portell, Vallvidrera (forat del Vent), torre de Collserola, Portell de 
Valldaura, carretera alta de les Roquetes. 

3) La fita de la torre de telecomunicacions de Collserola i el Tibidabo. 

4) Roureda i bosc de la Font Groga. 

5) Castells i torres de defensa, en estat divers de conservació: Castell de Canals, 
Castellciuró, Torre de Sant Pere de Romaní, Castell d’Olorda, Torre o Castell de 
Picalquera. 

6) Restes de poblats i construccions ibèriques: Penya del Moro, Turó de Ca n’Oliver, Forn 
ibèric de la vall de Gausac. 

7) Ermites de muntanya: ermita de Sant Medir, Sant Adjutori, Sant Iscle de les Feixes, la 
Salut, Santa Maria de Vallvidrera, Santa Creu d’Olorda. 

8) Construccions modernistes i noucentistes de Sarrià, La Floresta, Vallvidrera, estacions 
de ferrocarril, etc. 

El Catàleg també determina 5 paisatges d’atenció especial (PAE) per estar sotmesos a 
dinàmiques de transformació rellevants. Dos d’ells afecten el Parc: el PAE 4. Congost de 
Montcada i el PAE 1. Mosaic agroforestal del Vallès. El PAE 5. Corredor del Llobregat no té 
encavalcaments amb el Parc, tanmateix, cal tenir en compte que les actuacions en els sectors 
limítrofs amb Collserola siguin coherents amb les estratègies definides pel Catàleg. 

Identifica també 115 miradors en total, dels quals 20 són de la Unitat de Collserola. Dels 16 
itineraris a peu i dels cinc itineraris motorizats que es consideren de més importància, dos i un 
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respectivament passen en gran part per Collserola. Per altra banda, aquesta unitat paisatgística 
és considerada un dels vuit fons escènics emblemàtics de tota la RMB. 

En contraposició, les amenaces que afecten el Parc recollides en el Catàleg són: la 
homogeneïtzació derivada de la pèrdua d’activitat agrícola i ramadera extensiva amb la 
consegüent disminució de la diversitat de paisatges; les claus urbanístiques del Pla general 
metropolità d’ordenació urbana que possibiliten operacions de nous equipaments de caràcter 
urbà i les que atorguen potencials de sostre edificable força elevats; el risc d’augment de la 
fragmentació de la massa forestal, fruit de possibles projectes (túnel d’Horta, via de Cornisa, 
etc.); la pèrdua de la connectivitat amb els espais agroforestals vallesans, per la compactació 
dels creixements urbans i d’infraestructures; la pèrdua del patrimoni històric, rural i cultural per 
abandó o canvi d’ús de les construccions; i la banalització, degradació i pèrdua de qualitat del 
paisatge per l’enorme pressió de la freqüentació. 

Com a principis generals a l’hora d’intervenir en un territori amb tanta personalitat paisatgística 
com és el Parc, podríem dir que un és el de la mínima intervenció. Això vol dir intervenir allà on 
siguin realment necessari. Un altre és l’enfocament qualitatiu per a complir els objectius de 
qualitat paisatgística. Un altre és el de supeditar les intervencions (el seu caràcter, el seu disseny) 
en els sistemes naturals per tal de ressaltar els elements de natura i així reforçar-ne els seus 
atributs. 

A partir d’això, les podríem agrupar en diversos blocs, que passem a descriure a continuació: 

Un primer es ajudar, protegir, consolidar i mantenir la biodiversitat, tant dels sistemes naturals 
com dels agrícoles, mitjançant tractaments silvícoles, gestió de la fauna, protecció i promoció de 
l’activitat agrícola tradicional, i també amb la senyalització i la informació. 

Un altre és la restauració de sistemes, àmbits i elements que per diverses causes han patit 
agressions, deteriorament o erosions, com ara les pedreres, els torrents, els talussos, els camins, 
els fondals i els hàbitats alterats. Les actuacions de restauració s’han d’adreçar a la integració 
ecològica d’aquells hàbitats “novells” que han desenvolupat comunitats i espècies d’interès 
protegides de cara a la biodiversitat de Collserola. 

Un altre, aquest fonamentalment en les vores del Parc i l’eix central de la riera de Vallvidrera, 
que consistirà en mantenir nets i protegits sobretot els àmbits on el flux de gent és més intens i, 
per tant, amb més possibilitat d’haver-hi deixalles i erosions, i també en situar-hi els futurs 
equipaments per a l’ús públic. 

 

5.1.5. Serveis ecosistèmics 

L’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (2005) classifica els serveis ecosistèmics en quatre 
categories: de suport, d’aprovisionament, de regulació i culturals. 

Els serveis de suport, determina els corresponents a la interacció del clima i la vida, els que 
proveeixen la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes, els subministrats pel sòl, els que 
subministren els pol·linitzadors, i el control que fan sobre les plagues i l’agricultura. Aquests 
serveis són proveïts pels diferents ecosistemes i fent-ne una classificació de gra gruixut es tracta 
dels ecosistemes marins, els d’aigua dolça, i els forestals i de pastures. 

El Parc Natural de la Serra de Collserola genera aquests serveis al llarg de tota la seva extensió, 
tant pel que fa a emplaçar els cicles de nutrients, formar i mantenir els sòls, proveir hàbitats per 
espècies, mantenir la diversitat genètica, etc. 
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Els serveis d’aprovisionament, són serveis ecosistèmics que descriuen els productes materials o 
energètics procedents dels ecosistemes. Entre ells s’inclouen els aliments, matèries primeres 
l’aigua i altres recursos. 

Un gruix important d’aquests tipus de serveis es basa en l’aprofitament d’una de la producció 
primària dels ecosistemes (agricultura; ramaderia; i aprofitaments forestals de tipus divers com 
fusta, fruits i bolets, etc.). Altres serveis d’aprovisionament, també de caire extractiu són 
l’extracció de materials minerals i l’obtenció d’aigua. Collserola en major o menor mesura ofereix 
un ampli ventall dels serveis explicats. 

A Collserola, d’acord amb un treball sobre la funcionalitat del territori per proveir de serveis 
productius primaris, (Unió de Pagesos, 2013). dels tres àmbits de producció rural (agrícola, prats 
i pastures i forestal), el més consolidat és el forestal, i els polígons amb un dinamisme sòlid es 
concentren a la perifèria de la Reserva Natural Parcial (RNP) de Can Balasc - Rierada i a l’est 
extern de la RNP de la Font Groga. Respecte al dinamisme de prats i pastures domina el mitjà, 
el qual es concentra al vessant barceloní que va des dels Penitents fins a la Trinitat. A la provisió 
agrícola també domina el nivell de dinamisme mitjà i, ultra uns pocs espais dispersos a l’interior 
del Parc, el gruix dels polígons agraris es concentren a les rodalies dels nuclis urbans del Papiol, 
de Sant Feliu de Llobregat i Sant Cugat, i al límit del Parc amb el nucli de Cerdanyola del Vallès. 

Pel que fa als aprofitaments forestals, i amb la finalitat de millorar la gestió dels boscos, el 
Consorci del Parc natural ha apostat per implementar l’aprofitament energètic de la biomassa en 
les finques de titularitat pública. Dins l’Estudi del potencial d’aprofitament forestal al Parc Natural 
de la Serra de Collserola (CREAF, 2010), a més de quantificar el potencial d’aprofitament, es fan 
consideracions del punt de vista silvícola i el punt de vista ecològic per tal de garantir la seva 
compatibilitat amb unes masses forestals sostenibles i biodiverses. 

Els Serveis de regulació, són els serveis que els ecosistemes proporcionen en actuar com a 
reguladors, per exemple, dels hàbitats per les espècies, del manteniment de la diversitat 
genètica, de la regulació de la qualitat de l’aire i del sòl, del segrest i emmagatzematge de carboni, 
de la resistència a pertorbacions, del control biològic o del control de les inundacions i les 
malalties, etc. 

El Parc ofereix aquests serveis en dos aspectes. D’una banda, el conjunt dels ecosistemes 
naturals de Collserola actuen, com una illa no urbana de mitigació de diversos factors que 
perjudiquen la salut humana com els contaminants atmosfèrics, el soroll, els camps 
electromagnètics, l’efecte climàtic local anomenat “illa de calor” dels grans nuclis urbans, etc.  

Per altra banda aquest espai natural té un paper important en la regulació de diversos cicles 
naturals. En primer lloc, la producció primària dels ecosistemes genera oxigen i emmagatzema 
diòxid de carboni, contribuint a regular el clima a nivell local i global, i a esmorteir el canvi climàtic. 
En segon lloc, augmenten la infiltració d’aigua en els aqüífers, moderant alhora el risc 
d’avingudes fluvials. En aquest sentit, també contribueixen a la pol·linització dels conreus encara 
romanents a la perifèria i minimitza l’erosió del sòl. 

Quant a aquest servei de protecció del sòl, cal remarcar que el Parc presenta una relativament 
alta erosionabilitat a la major part de la seva superfície. Aquest fet, fa preveure un paper protector 
del recobriment vegetal molt elevat, si bé, la manca d’estudis edafològics detallats no permet una 
aproximació quantitativa. 

Els serveis culturals, s’inclouen els beneficis no materials que les persones obtenen del contacte 
amb els ecosistemes. Inclouen els beneficis en la salut física i mental de les activitats recreatives 
i el turisme, estètics, culturals,  els  psicològics com l’experiència espiritual i el sentit de 
pertinença, beneficis econòmics locals, la generació de paisatge identitari, etc. 
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El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona fa un recull d’alguns d’aquests 
serveis en els llistats de miradors i itineraris. També destaca valors que podríem assimilar a la 
categoria de culturals i s’hi troben classificats com valors socials, històrics i estètics. 

Malgrat que són serveis difícils de valorar, resulta il·lustratiu veure el nombre de visitants anuals 
per copsar quina rellevància tenen sobre la població circumdant. El nombre d’usuaris del Parc 
no ha parat de créixer i al 2017 s’ha estimat que superi els 3 milions de visitants anuals. Així 
doncs, d’una banda, posa en valor la importància en termes quantitatius i qualitatius del servei 
que dóna als habitants i visitants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, malgrat que, d’altra banda 
aquesta enorme i creixent pressió sobre el medi natural requereix un gran esforç de gestió per a 
una regulació adequada de la demanda. 

 

5.1.6.  Canvi climàtic  

Segons evidencies científiques, durant els pròxims anys el Canvi Climàtic serà un dels principals 
moduladors del paisatge, de la biodiversitat i els ecosistemes actuals. Així doncs, es presenten 
diversos escenaris climàtics establerts pel Quart Informe d’Avaluació de l’IPCC (Intergovernental 
Panel on Climate Change). Tot i això, cal tenir en compte que aquests escenaris són teòrics i, de 
fet, la realitat ja supera l’escenari més pessimista5. És més, a través de la Llei 21/2013 d’avaluació 
ambiental s’implementa l’obligatorietat de considerar el canvi climàtic i els seus potencials efectes 
i impactes. Al mateix temps que s’inclouen mesures per prevenir i mitigar qualsevol efecte causat 
directa o indirectament pel Canvi climàtic. 

Principalment s’ha detectat que els efectes més tangibles són la variació en la temperatura i la 
precipitació que, segons l’estudi dels Efectes del Canvi Climàtic a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, comportaran un augment dels fenòmens meteorològics extrems com poden ser les 
onades de calor, la durada de les ratxes seques (superiors al 100 dies al litoral). Al mateix temps 
que augmentarà la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació extrema o torrencial i 
causarà un augment del risc de les inundacions (PACC 2017). Així com una pèrdua de recurs en 
l’aigua superficial.  

D’altra banda, en el Tercer informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) es descriuen 
variacions importants en els cicles de les estacions, creant una desincronització entre espècies i 
les seves cadenes tròfiques ja que, per exemple, les aus migratòries modificaran el seu 
comportament; algunes tindran una arribada més primerenca, mentre que d’altres directament 
no migraran per falta de fred. 

El TICCC apunta a que la desincronització causarà variacions en l’estructura i funcionament 
d’ecosistemes i l’Estratègia catalana d’adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) afegeix els  canvis 
fenològics en el cicle anual de la flora i la fauna. Els quals es poden traduir en un avançament 
dels processos de, per exemple, floració o, directament, migracions verticals; es calcula que són 
necessaris 500m d’altitud per contrarestar un augment de 3ºC.  Fent que quedin nínxols ecològics 
buits i exposats a ser envaïts per espècies no natives, segons el TICCC. 

En aquesta línia, el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
destaca que es potenciaran els organismes més resistents i, per tant, augmentaran el nombre 
d’espècies invasores i exòtiques, i es desplaçaran i/o extingiran espècies autòctones ja sigui per 
competència, depredació, transmissió de malalties o hibridació, entre d’altres.  

                                                      

5 C-Bosc. Estocs de Carboni i capacitat d’embornal dels Boscos de Catalunya (CREAF 2015). 
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Per altra banda, l’augment dels períodes de sequera afectaran a la fertilitat del sòl6 ja que 
disminuirà l’activitat enzimàtica del sòl i del reciclatge de nutrients. De manera que quan arribin 
les pluges torrencials, hi haurà una major pèrdua de nutrients, no utilitzats per la vegetació, en 
forma de lixiviats. 

Davant d’aquesta situació, el TICCC exposa que hi haurà una disminució de la disponibilitat 
d’aigua al sòl i es donarà un augment dels períodes d’estrès hídric per la vegetació; hi haurà més 
defoliacions i una reducció de capçades o estructures i la vegetació presentarà una menor 
vitalitat. A causa d’aquesta baixa vitalitat s’observarà una disminució dels serveis ecosistèmics 
de regulació i una tendència a augmentar la freqüència i la intensitat dels incendis. Així com, una 
reducció de la capacitat d’embornal d’emissions de GEH7 a llarg termini i una reducció de la 
productivitat forestal segons el TICCC.   

Pel que fa la recuperació del sòl després de períodes de sequera, el Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona exposa que no serà suficientment rapida i per tant, 
augmentarà l’aridesa i, conseqüentment, l’erosionabilitat del sòl. Que es pot traduir en aparició 
d’esquerdes per la contracció i l’expansió del sòl, en un augment d’emissió de COV’s biogènics i 
en el risc de les esllavissades en zones amb relleu més abrupte. 

A nivell de Collserola i segons el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, s’ha registrat un augment de la temperatura mitjana anual de 0,9ºC aproximadament 
durant l’interval 1961-1990. És més, entre el 1914-2013 l’observatori Fabra ha registrat un 
increment de 0,14ºC/dècada. Pel 2040 es preveu un augment de 1,9ºC, podent arribar fins a 
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). 

En canvi, pel que fa la precipitació, Collserola ha registrat una reducció molt acusada en el 
període estival, d’entre 7-8% per decenni; i un lleuger increment, d’entre 1,7% i 2,4% a l’hivern, i 
de 0,4 i 1,6% a la primavera. S’estima que pel 2100 hi haurà una reducció anual del 7%, que pot 
disminuir fins al 17% a l’estiu. Actualment els boscos de l 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 dels alzinars, tenint en compte que la superfície inclosa dins del Parc és de 1868,5 ha 
i que la seva capacitat d’embornal mitjana és de 1,45 tC/ha/any, s’estima que s’emmagatzemen 
1438,75 tC/any. Aquests valors s’han mantingut força estables des del 1990 fins al 2010.  

Les pinedes, en canvi, tenen una capacitat d’embornal inferior, en concret de 0,77 tC/ha/any de 
mitjana. Tenint en compte que el territori del Parc inclou 3556,6ha de pinedes, s’estima que 
aquest hàbitat té una capacitat d’embornal de 2738,58 tC/any.   
Així doncs, es pot estimar que la capacitat d’embornal del 66% de la superfície del Parc 
actualment és 4177,33 tC/any. 

Tot i això, les variacions de les condicions meteorològiques, i segons l’atles d’idoneïtat 
topoclimàtica realitzat pel CREAF, s’espera un increment d’idoneïtat del Pi blanc (Pinus 
halepensis) i dels matollars mediterranis en els vessants més soleis. Els alzinars disminuirien 
lleugerament la seva idoneïtat topo-climàtica, tot mantenint valors mitjos i alts en alguns àmbits. 
Finalment, les rouredes, boscos de ribera i avellanoses i aquells ambients més frescals són els 
que rebran més directament els impactes del canvi climàtic. 

No obstant, s’observa com, actualment, els efectes més significatius sobre la biodiversitat de la 

                                                      

6 Segons el Pla d’adaptació al canvi climàtic de Àrea Metropolitana de Barcelona. 
7 C-Bosc. Estocs de Carboni i capacitat d’embornal dels Boscos de Catalunya (CREAF 2015) 
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Serra tenen més a veure amb el canvi global en el seu sentit més ampli, que en una àrea 
metropolitana com la de Barcelona. La qual està molt més influenciada pels canvis i 
transformacions del sòl i les invasions biològiques. 

En aquest sentit, l’abandonament agrícola de Collserola ha propiciat el creixement del bosc i 
l’aparició d’espècies faunístiques més lligades a aquests ambients. En les parcel·les mostrejades 
al Parc de Collserola, la majoria dels “boscos nous” (posteriors a l’any 1956), es troben sobre 
antics camps de conreus de fruiters (87%), majoritàriament cirerers (64%) i garrofers (21%). 
D’altra banda, l’incipient bosc de rebrot d’alzina ha anat creixent, de manera que la coberta 
d’alzinars podria créixer en els propers anys. 

D’acord amb una investigació recent que recopila estudis, experiments i dades obtingudes al 
camp durant un llarg període de temps en ecosistemes mediterranis terrestres catalans, hi ha 
espècies menys resistents a l’augment de temperatura i sequera que d’altres, i això suggereix la 
possibilitat d’un escenari futur més àrid on la composició i distribució de les espècies canviarà. 
En aquest sentit, actualment, ja és evident que la manca de gestió dels boscos i el canvi climàtic 
estan accelerant la substitució de pins per alzines, i amb escenaris de major aridesa és possible 
que boscos actuals d’alzines passin a ser matollars en un futur8. Actualment, aquesta substitució 
de pins per alzines ja es pot observar a Collserola. 

Pel que fa a les espècies de fauna de la serra, els grups que es poden veure més afectats són 
els amfibis, els peixos (Barb cua-roig) i els mol·luscs, per la seva estreta relació amb punts 
d’aigua i zones humides. No obstant, també poden existir afectacions sobre pol·linitzadors i 
algunes espècies d’invertebrats que poden ser clau en la funcionalitat dels ecosistemes. 

En aquest sentit, un dels aspectes claus per assegurar la resiliència dels hàbitats i poblacions 
faunístiques de la serra a aquesta impactes, és garantir una bona connectivitat ecològica en tot 
el seu àmbit i entre el Parc Natural i els seus entorns agroforestals. 

 

5.2. Valorització dels recursos naturals  

Les activitats agrícoles de secà, ramaderes i forestals han estat els principals usos de la Serra 
des de temps immemorials. L'evolució d'aquestes activitats ha viscut diferents etapes al llarg de 
la història, alternant períodes d'expansió d'unes en detriment de les altres. Actualment, cap 
d'aquestes activitats és significativa. 

 
5.2.1. Context actual  

La crisi soferta pel sector primari els darrers anys ha provocat un abandonament molt significatiu 
de sòl destinat a les activitats agràries. A més, a Collserola, la vulnerabilitat del sector primari es 
veu incrementada per la seva situació, al bell mig de la metròpolis, i les fortes pressions rebudes 
com a conseqüència del desenvolupament urbanístic. 

El rigor del clima i la manca d’infraestructures fa de la manca de recursos hídrics un problema 
afegit que s’està aguditzant any rere any a Collserola i que limita notablement la supervivència i 
rendibilitat de les explotacions. Els episodis de sequera i l’escassetat de pastures per alimentar 
els ramats també condicionen fortament el desenvolupament de les activitats agropecuàries. 

                                                      

8 Peñuelas J., et al. (2017). Assessment of the impacts of climate change on Mediterranean terrestrial ecosystems based 

on data from field experiments and long-term monitored field gradients in Catalonia. Environmental and Experimental 
Botany. DOI 10.1016/j.envexpbot.2017.05.012 
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Per últim, els danys ocasionats per la fauna salvatge, i pels senglars concretament, és un 
fenomen que ha augmentant notablement els darrers anys, a causa de l’increment de la població 
d’aquesta espècie. Aquest fenomen perjudica la viabilitat de les explotacions agràries, 
especialment les de cultius extensius, ja que en aquest cas no és molt factible el seu tancament. 

El manteniment dels conreus i explotacions que encara subsisteixen travessa també per una 
situació molt difícil ja que a la situació de crisis general del sector s’hi afegeix l’absència 
d’infraestructures de transformació dels productes dins del Parc i la manca de canals de 
comercialització ben estructurats. 

 
5.2.1.1. Aprofitaments de recursos naturals 

Collserola és, per damunt de tot, un espai natural protegit amb uns valors ecològics, culturals i 
socials que s’han de mantenir i reforçar per assegurar l’equilibri metropolità. Els usos 
agropecuaris, a banda de les seves funcions de conservació del paisatge i creació de rentes 
econòmiques, formen part del mosaic agroforestal i afavoreixen la conservació de moltes 
espècies típicament mediterrànies d’elevat interès ecològic. Avui, el territori destinat a activitats 
primàries és poc significatiu pel que fa a la seva superfície però molt important de cara a la 
conservació i millora dels seus ecosistemes i valors ambientals. 

Collserola consta d’uns sòls i cultius amb bona salut, amb produccions agràries que, malgrat la 
seva reduïda extensió, són diverses i de qualitat, cada cop més respectuoses amb el medi. A 
més a més, en la darrera dècada s’ha detectat un modest augment de l’interès de la ciutadania 
per l’activitat agrària, tant de gent que s’hi vol dedicar, com de consumidors locals cada cop més 
conscienciats pel que fa al “producte de proximitat” i l’ “agricultura ecològica”.9  Per a potenciar 
encara més les fortaleses esmentades és necessària una gestió activa que incentivi les activitats 
del sector primari com a activitats econòmiques amb valor afegit, encaminades a la conservació 
de la biodiversitat i la preservació dels processos ecològics. 

 
5.2.1.2. Actuacions en fase d’ implementació 

El Consorci del Parc va donar un impuls a la gestió agropecuària de Collserola amb l’aprovació, 
el desembre de 2013, del Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
L’objectiu general d’aquest Pla és la consolidació d’hàbitats i paisatges agraris diversos en forma 
de mosaic a través de la creació d’unes bases de planificació que coordinin l’ordenació 
agropecuària dels àmbits del Parc. Aquestes bases pretenen implantar polítiques per promoure 
la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders per continuar-se desenvolupant de 
manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavoreixin la conservació 
de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.  

Actuacions paral·leles de l’òrgan gestor del Parc en aquesta direcció han estat la realització 
d’actuacions d’acompanyament de la pagesia, la reintroducció de ramats d’ovelles, i encàrrecs 
externs10 per a començar a promoure propostes de desenvolupament rural alternatives, com ara 
la Dinamització Local Agroecològica11, entre altres. Aquestes propostes subratllen el paper clau 

                                                      

9 Informació del document Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del PNSC, Associació Arran de Terra. 
Eines per la Dinamització Local Agroecològica, marc 2017 
10 Diagnosi Tècnica: Les experiències de la Producció Agrària del PNSC, Associació Arran de terra, 2017 
11 El termini Dinamització Local Agroecològica (DLA) agrupa les iniciatives d’extensió rural i desenvolupament rural que 
estan tractant de promoure processos de transició agroecològica a diversos territoris de l’Estat Espanyol. La Dinamització 
Local Agroecològica, DIBA, 2015 
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de l’agricultura ecològica i la ramaderia extensiva en la promoció de la sostenibilitat ecològica i 
social dels espais naturals protegits, i en la conservació del paisatge i els serveis ecosistèmics. 

 
5.2.1.3. Objectius a assolir 

Amb la potenciació de les activitats agropecuàries es vol trobar un punt d'equilibri on, sota la 
base de la protecció del territori, els seus ecosistemes i els seus valors ambientals es puguin 
generar activitats que creïn riquesa i que contribueixin a la gestió i preservació del parc. 
D’aquesta manera es dóna lloc a un model més assequible, compartit, dins del qual el Consorci 
exerceix la tutela del Parc i la propietat privada i altres administracions propietàries de terrenys 
o amb competències sobre l’agricultura, actuïn de forma complementària i sinèrgica. 

Aquesta voluntat obliga a reflexionar i a redescobrir sectors i valors que, al seu dia, es varen 
abandonar i que ara es volen recuperar. Per exemple, actualment, amb la crisi econòmica i la 
conscienciació mediambiental, hi torna a haver gent disposada a tornar al camp, treballar la terra 
o a fer de pastor. En aquest context, la dimensió de natura i la producció agrícola de proximitat 
(Km 0), el valor de la traçabilitat dels productes per assolir una producció ecològica de qualitat, 
de no agressió al medi, en zones ubicades al bell mig de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
constitueix una alternativa per fer les coses de manera diferent, per intentar millorar el nostre 
entorn i generar una ocupació social que pot incidir en o sobre col·lectius amb risc d'exclusió. 
Aquest tipus d’activitats també ofereixen un marc per l’educació, el lleure i el turisme dins d’un 
marc de conservació de la biodiversitat. 
 

5.2.2. Usos i activitats agrícoles 

Les zones agrícoles actualment a Collserola es concentren principalment a la perifèria del Parc, 
al vessant del Vallès i la vall del Llobregat, on el pendent és menys pronunciat. També es 
conserven algunes poques àrees disperses dins del Parc com a clarianes en el bosc, properes a 
algunes masies. Al vessant del Llobregat es troben parcel·les petites amb propietat dispersa, 
mentre que a la zona vallesana, tot i que la superfície total agrícola es més reduïda, les poques 
parcel·les agrícoles existents són de dimensions mitjanes amb una estructura d’explotació de 
conreu extensiu de secà deslligat de la masia.12  Les zones agrícoles són pràcticament 
inexistents a les vessants de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

12 Informació de la Memòria del Pla Agropecuari del PNSC, 2013 
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Municipi Actiu (Ha) Recuperable (Ha) Total (Ha) 

Barcelona 6,8 3,0 9,8 

Cerdanyola del Vallès 70,8 28,6 99,4 

El Papiol  39,8 38,3 78,1 

Molins de Rei 41,3 34,9 76,2 

Sant Cugat del Vallès 47,1 25,8 72,9 

Sant Feliu de Llobregat 34,4 27,3 61,7 

Sant Just Desvern 15,3 21,4 36,7 

Esplugues de Llobregat 0,15 0,0 0,0 

Montcada i Reixac 0,05 0,0 0,0 

Total (Ha) 255,7 179,3 434,8 

Taula 12: Estat de l’activitat agrícola del PNSC per municipis. 
Font: Pla agropecuari, CPNSC 2018. 
 

 

 

Agricultura Actiu (Ha) 

Terres de cultiu 149,5 

Vinyes 3,1 

Oliveres 12,9 

Oliveres/fruites 0,9 

Arbrat fruiter 58,3 

Arbrat de fruit sec 0,4 

Hivernacles 0,6 

Horts 28,6 

Cítrics 1,4 

Subtotal (Ha) 255,7 

Taula 13: Estat de l’activitat de les zones agrícoles del PNSC per conreus. 
Font: Pla agropecuari, CPNSC 2018. 
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Tipus d’agricultura (conreus actius) Superfície (Ha) 

Secà 166,65 

Regadiu 89,05 

Total (Ha) 255,7 

Taula 14: Tipus d’agricultura. Regadiu (blau), Secà (vermell). 
Font: Pla agropecuari, CPNSC, 2018. 
 

 
Diagrama 5: Activitats agrícoles: de secà (blau) i regadiu (vermell) 
Font: CPNSC 2018 
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5.2.2.1. Explotacions agrícoles  

Actualment dins de l’àmbit del Parc Natural hi ha molt poques explotacions agrícoles en actiu i 
poca pagesia dedicant-se a aquesta activitat. Durant els darrers vint anys s’ha constatat un 
significatiu abandonament d’explotacions agràries, especialment en els conreus fruiters, a causa 
de la seva baixa rendibilitat. L'encariment actual del preu de la terra, els contractes a poc anys o 
acords de paraula sense contracte entre arrendataris i propietaris de terra, són situacions que 
augmenten la viabilitat precària de les explotacions. A part de la superfície dedicada a l’horta, 
que ha augmentat els últims anys, la resta de cultius han experimentat una pèrdua de superfície 
alarmant, en molts casos de forma irreversible. Es tracta de superfícies recuperades pel bosc o, 
en menor mesura, per usos residencials, industrials o de serveis13. 
 

ID Nom construcció Tipus d'explotació 

B.014 Can Carlets Agrícola de regadiu 

B.064 Can Calopa de Dalt Agrícola de secà (vinya) 

CE.001 Can Valldaura Agrícola de regadiu. 

CE.003 Can Lloses Agrícola de secà i terreny de pastures. 

CE.005 Can Fermí Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

CE.009 Can Codina Agrícola de secà i terreny de pastures. 

CE.012 
Can Coll (Centre d'educació 
ambiental) 

Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

MR.001 Can Capellans Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

MR.002 Can Bofill Agrícola de secà i regadiu  

MR.003 Can Farrés Agrícola de secà i regadiu 

MR.015 Can Santoi Agrícola de regadiu 

MR.016 Can Salat Agrícola de regadiu 

MR.021 Can Rabella Agrícola de regadiu i terreny de pastures 

MR.022 Can Vilagut Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures  

PP.002 Can Puig Agrícola de regadiu,  de secà i terreny de pastures 

PP.004 Can Domènec Agrícola de secà  i regadiu.  

PP.005 Can Maimó Agrícola de secà i terreny de pastures 

SCU.006 Can Borrull Agrícola de secà i terreny de pastures 

SCU.007 Can Cases Terreny de pastures 

SCU.024 Can Jané Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SCU.026 Can Borrell Agrícola de secà i terreny de pastures 

SCU.027 Can Bell Agrícola de secà i terreny de pastures 

SCU.036 Can Bova Terreny de pastures 

SCU.037 Can Flor Agrícola de secà i terreny de pastures 

SCU.040 Can Llobet Agrícola de secà (olivera) 

SCU.041 Can Cussó Terreny de pastures  

SCU.042 Can Badal Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

                                                      

13 Informació del document Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del PNSC, Associació Arran de Terra. 
Eines per la Dinamització Local Agroecològica, marc 2017 
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SCU.043 Can Montmany Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SCU.044 Can Barba Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SF.001 Ermita de la Salut Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SF.002 Can Parellada Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SF.003 Can Messaguer Agrícola de secà, regadiu i terreny de pastures. 

SF.004 Torre del Bisbe Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SF.005 Can Ferriol Agrícola de regadiu i terreny de pastures 

SF.007 Ca n’Amigó del Clot Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SF.008 Torre Abadal Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SF.009 Can Pahissa Agrícola de secà i terreny de pastures 

SF.010 Can Albereda Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures  

SJT.001 Can Baró Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SJT.002 Can Fatjó Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SJT.003 Can Carbonell Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SJT.004 Can Vilà Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SJT.005 Ca n’Oliveres Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures 

SJT.006 Can Solanes Agrícola de regadiu de secà i terreny de pastures 

SJT.007 Can Coscoll Agrícola de secà i regadiu i terreny de pastures. 

SJT.008 Can Roldan Agrícola de regadiu i secà 

SJT.009 Can Gelabert Agrícola de secà i regadiu 

SJT.011 Can Cuiàs Terreny de pastures. 

- Cal Figueras Agrícola de regadiu i secà 

- Francesc Bancells Borràs Agrícola de secà 

- Jardins de la Serreta Agrícola de regadiu  

- La Vinya de Can Font Agrícola de regadiu  

- Marcel Brau Español Agrícola de secà 

Taula 15: Explotacions agrícoles actives. 
Font: CPNSC 2018, Arran de Terra 2017. 
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5.2.2.2. Actuacions en fase d’implementació 

Tot i així, s’ha de destacar que, tot i que l’activitat agrícola va estar en retrocés durant molts anys, 
actualment es mostra un interès per treballar la terra amb la incorporació de projectes de 
produccions noves o ampliacions d’existents. Aquesta nova tendència és fruit, a part de la crisi 
econòmica, dels esforços de l’òrgan gestor de promoure la consolidació de l’activitat agrícola i el 
foment de la transició agroecològica de Collserola. 

Les actuacions previstes del Pla agropecuari pretenen aconseguir prou superfícies per assegurar 
una certa rendibilitat, implicant sobre tot els agricultors i oferint-los la possibilitat d'augmentar, 
amb terrenys que es consideren òptims per a ser cultivats, la superfície de les explotacions per 
tal de millorar la rendibilitat. Altres actuacions en vigor són la creació d'un distintiu de qualitat de 
'Producte de Collserola'. Es tracta d’un segell que identificarà els  productes que es produeixen 
dins l'àmbit geogràfic de la Serra de forma ordenada i amb un seguiment per part dels serveis 
tècnics del Consorci. 

Per tal que les activitats agrícoles es consolidin, és necessari que tinguin una dimensió 
d’explotació mínima que garanteixi la seva rendibilitat. La normativa del Parc ha de permetre 
adoptar les mesures necessàries per garantir la seva viabilitat de forma coherent amb els 
objectius del  parc. 

5.2.2.3. Horts marginals 

Per últim, un altre repte del Pla especial, ja recollit en els objectius del Pla agropecuari, és la 
eradicació dels horts marginals, una activitat il·legal dins del Parc natural que provoca 
fragmentació del territori i té un fort impacte ambiental i paisatgístic. S’ha de col·laborar amb els 
ajuntaments i altres entitats per eradicar els horts marginals fora d’ordenació. El seu enderroc ha 
de comportar la restauració de la realitat física alterada.  

 
Diagrama 6: Horts marginals; en finques públiques (verd), en finques privades (vermell), en domini públic hidràulic  
Font: CPNSC 2017 
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5.2.3. Usos i activitats ramaderes 

L’activitat ramadera dins de l’àmbit del Parc és força reduïda. La potenciació de ramats d’ovelles 
al Parc de Collserola es va iniciar l’any 1995 amb l’objectiu de facilitar el manteniment de les 
repoblacions, les franges de baixa combustibilitat, els prats d’albellatge i altres zones de 
vegetació oberta del Parc. L’objectiu principal és reduir la biomassa d’aquestes zones en el marc 
de la prevenció d’incendis forestals. Això suposa un avantatge en el manteniment de la vegetació 
d’aquestes zones (vegetació gestionada sense mecanització) i a més contribueix a la gestió 
sostenible de la Serra. 

 
5.2.3.1. Explotacions ramaderes 

Actualment hi ha tres ramats de mitjanes dimensions (300-400 caps de bestiar) en els municipis 
de Sant Just Desvern, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat, un de dimensions mitjanes 
al Papiol (250 caps aproximadament) i un de petites dimensions (al voltant de 50 caps) en el 
municipi de Sant Feliu de Llobregat, que han anat subsistint all llarg dels anys. D’altra banda, un 
altre ramat de mitjanes dimensions provinent de Castellbisbal entra tot sovint a Collserola per la 
zona del Papiol. Els ramats estan formats ocasionalment per ovelles amb un petit percentatge 
de cabres. Es poden trobar caps de bestiar de diferents races en el mateix ramat així com 
barreges d’aquestes races. La majoria d’aquestes explotacions disposen d’unes instal·lacions 
precàries (ubicació, construccions, serveis, accessos, etc.) o desmuntables, amb l’excepció del 
ramat de Ca n’Oller (Montcada i Reixac) que ocupa un corral construït pel Consorci del parc l’any 
2011 en una finca de propietat pública14. Els corrals existents segueixen una distribució territorial 
perimetral en el àmbit del Parc. 

A banda dels ramats d’ovelles i cabres hi ha poques explotacions ramaderes més. Les més 
destacades són les apícoles, amb aproximadament 20 explotacions registrades, la majoria 
senyalitzades correctament. Dins la Serra també trobem 14 instal·lacions hípiques, 9 dins l’àmbit 
de Parc i 5 dins l’Espai funcional, algunes de les quals consumeixen farratge produït dins l’espai 
protegit. Així mateix, s’ha aprovat definitivament en data de 22 de maig de 2018 el Pla especial 
urbanístic a la masia de Can Messeguer, pla que possibilita la implantació d’una nova hípica. 
Finalment dins del Parc trobem petites explotacions avícoles (gallines i coloms). 

 

ID Nom construcció Tipus d'explotació 

- Ca n'Oller Ramaderia (ovelles) 

PP.002 Can Puig (El Papiol) Ramaderia 

- Font d’en Nadal Ramaderia 

- Ramaders de la Vall de Sant Just Ramaderia 

- Can Miano Ramaderia (cargols)  

Taula 16: Explotacions ramaderes dins del PEPNat i l’àmbit de la MPGM. 
Font: Servei d’assessorament tècnic per a l’elaboració del cens de patrimoni construït del PNSC, 2018.  

  

                                                      

14 Informació de la Memòria del Pla Agropecuari del PNSC, 2013 
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Hípiques existents dins l’àmbit de Parc 

Nom hípica Nº de Cavalls Construcció Catàleg masies 

Can Vilagut 29 MR.022 

Dos Pins (Ca n'Albareda) 21 SF.010 

Dunfoy (Can Domènec) 32 PP.004 

Frederica Cerdà (Can Vilallonga)* 12 - 

Hípica Collserola* 50 - 

Hípica Dufresne 45 - 

Mas Batlló (Can Castellví) 12 MR.014 

Mas del Bosc  43 SCU.035 

Poni Club Catalunya (Can Vilà) 80 SJT.004 

Taula 17: Relació de les hípiques en funcionament en el moment de redacció del document per a l’aprovació inicial. 
*  Parcialment fora de l’àmbit del Parc 
Font: AMB / CPNSC 2017 
 

Hípiques existents dins l’Espai funcional del Parc 

Nom hípica Nº de Cavalls Construcció Catàleg masies 

Cal Senyoret (Can Puig) 28+9 PP.002 

Can Calders 100 - 

Hípica Severino 24 - 

Laura Durbà 40 - 

Sol-solet 45 - 

Taula 18: Relació de les hípiques en funcionament 

5.2.3.2. Camins ramaders 

A l’àmbit del Parc de Collserola, d’acord amb l’establert a la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies 
pecuàries, consta una via pecuària documentada que travessa els municipis de Sant Cugat de 
Vallès i Molins de Rei. Existeixen també altres itineraris per on discorren els ramats que pasturen 
actualment al Parc. Reconèixer i documentar els camins ramaders i les seves funcions – com a 
eixos de connexió entre ecosistemes diferents, per una banda i camins d’ús públic amb 
preferència en el trànsit ramader per l’altra, hauria de ser el primer pas per a poder salvaguardar 
i defensar aquest patrimoni natural. 

 

5.2.4. Usos i activitats forestals  

L’ambient forestal és el paisatge predominant al parc de Collserola i el que ocupa més superfície 
(aproximadament 6832 ha, a prop de 83% de la superfície total del parc natural). Una part 
important d’aquests boscos són conseqüència de l’abandonament de l’agricultura entre finals del 
segle XIX i mitjans del segle passat. Moltes de les masses forestals que varen ser plantades com 
a substitució de la vinya afectada per la fil·loxera i explotades per fusta de construcció i la 
producció de fusta per la indústria i la calefacció foren abandonades també pel canvi ocasionat 
per la introducció d’hidrocarburs en la calefacció i la cuina i del ciment en la construcció 
d’habitatges. Part d’aquestes finques forestals, majoritàriament les públiques, compten avui amb 
instruments d’ordenació. 
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Diagrama 7: Finques amb instruments d’ordenació forestal; públiques (blau) i privades (taronja) 
Font: Centre de la Propietat Forestal (CPF), 2017 
 

Les masses forestals de Collserola corresponen a productes de molt poc valor econòmic però 
d’alt valor ecològic. Aquestes masses juguen un paper primordial en la mitigació del canvi 
climàtic, en la conservació i protecció de la biodiversitat dels ecosistemes forestals i en el 
manteniment del cicle hidrològic. La tipologia del bosc varia segons les circumstàncies concretes 
del lloc, la qualitat de les formacions, del grau d’evolució i els danys soferts pel foc i altres 
pertorbacions. Formacions abandonades, per exemple, els darrers 50 anys van donar lloc a 
densitats excessives que competeixen per l’aigua i la llum afavorint arbres poc estructurats i de 
petits dimensions. 

 

5.2.4.1. Pertorbacions 

Les ventades i les nevades dels anys 2009 i 2010 van provocar la caiguda i trencada de branques 
de centenars de milers d’arbres. Aquesta pertorbació va provocar talls a totes les carreteres i 
camins del Parc, la interrupció del subministrament elèctric, telefònic i l’aturada dels ferrocarrils. 
Una gestió forestal continuada disminueix la vulnerabilitat d’aquest boscos front adversitats com 
aquestes, equilibra la competència per l’aigua, els nutrients i llum. Es tracta d’aconseguir uns 
boscos adaptats per resistir aquests episodis atmosfèrics i més preparats per fer front als efectes 
del canvi climàtic. 

L’increment d’acumulació del combustible vegetal, les condicions climàtiques de la serra i la gran 
pressió humana augmenta la fragilitat dels boscos del Parc de cara als incendis forestals. En 
aquest sentit, el disseny de les infraestructures de prevenció i les actuacions sobre les càrregues 
de combustible que exerceixen els aprofitaments de fusta i biomassa i la ramaderia extensiva, 
són aspectes clau. 
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5.2.4.2. Franges de prevenció d’incendis 

De cara a la prevenció d’incendis forestals, concretament, el consorci del Parc va començar a 
realitzar franges de protecció l’any 1993, per tal de facilitar el treball dels mitjans d’extinció en 
cas d’un incendi. Al Parc Natural de la Serra de Collserola hi ha 258 franges de protecció amb 
una superfície afectada total de 609,28 hectàrees. Corresponen actualment a franges de 25 
metres al voltant de les urbanitzacions i franges a les carenes perpendiculars als vents dominants 
i altres indrets del Parc on les característiques del bosc feien recomanable la seva realització. 
També es realitzen franges en els camins de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis, amb 
franges paral·leles al camí de 20 metres d’amplada a banda i banda i en altres casos de camins 
amb franges paral·leles al camí de 2-5 metres d’amplada a banda i banda. Per últim, actuacions 
de prevenció d’incendis es realitzen en casos concrets en parcel·les públiques urbanes, 
parcel·les forestals, camps de conreus en deixiu, repoblacions forestals, rieres i torrents i en 
àmbits contra la presència de senglars. 

  
Diagrama 8: Franges de prevenció d’incendis. 
Font: CPNSC 2017 

5.2.4.3. Repoblacions 

Des de l’any 1985 van començar actuacions de restauració d’àrees degradades que estaven 
ocupades de manera il·legal amb elements que distorsionaven el paisatge i fragmentaven el 
territori. Els entorns d’aquests àmbits també es veien denudats de vegetació per efecte d’una 
pressió forta de pastura i pels continus incendis que es produïen principalment per anar ampliant 
la zona d’ocupació de sòl amb construccions precàries. Les actuacions que es duien a terme 
incloïen la restauració del perfil topogràfic original del terreny i la repoblació amb pins i alzines. 
En certes repoblacions (Torre Baró i Forat del Vent), la repoblació va seguir un manteniment 
periòdic de la vegetació per tal de disminuir la velocitat de propagació en cas d’incendi. L’objectiu 
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en aquests casos era generar zones repoblades aptes per a pastura, per tal de reduir el cost de 
manteniment. 

Nom Municipi 
Superfície 

(Ha) 
Any de 

plantació 

Torre Baró Barcelona 42,50 1986 

Can Baró Sant Just Desvern 20,69 1986 

Forat del Vent Barcelona 26,77 1986 

Can Ferriol Sant Feliu de Llobregat 35,70 1988 

Font de Bacallà Barcelona 4,63 1988 

Font Beca Sant Just Desvern 10,30 1990 

Can Messeguer Sant Feliu de Llobregat 2,30 1991 

Serra Vilana – Torrent de l’Almirall Barcelona 10,00 1992 

Turó de Montbau Barcelona 5,95 1993 

Torre Abadal Sant Feliu de Llobregat 2,74 1994 

Penitents Barcelona 2,35 1994 

Sant Pere Màrtir – Torrent d’en Biosca Sant Just Desvern 11,45 1995 

Sant Pere Màrtir – Font de la Senyora Esplugues de Llobregat 10,13 1995 

Can Cuiàs Montcada i Reixac 1,80 1998 

Total 187,31  

Taula 19: Principals repoblacions al parc de Collserola. 
Font: Pla agropecuari, CPNSC 2013. 

5.2.4.4. Biomassa forestal 

Cal recordar que la crisi real ambiental del territori, la pèrdua del mosaic agroforestal, la pèrdua 
de biodiversitat a gran escala i l’inici dels cicles de grans incendis forestals va començar quan el 
camp i les zones rurals es van abandonar massivament com a conseqüència de la migració del 
camp a la ciutat, quan van començar a desaparèixer els pagesos, que de fet eren les persones 
que gestionaven el territori. 

Aquesta situació només es podrà revertir si aconseguim valoritzar els productes agraris o establir 
un sistema pel pagament dels nombrosos serveis ambientals i poder, així, disposar d’un territori 
amb una població vinculada i, per tant, un espai rural, mantingut i controlat. Aquesta solució no 
passa forçosament per l’adquisició pública de sòl i la gestió dels terrenys per part de 
l’administració ans, al contrari, aniria més en la direcció d’aconseguir acords amb els propietaris 
dels terrenys per potenciar una gestió compartida entre l’administració i els privats. 

Dins del Parc, gràcies a la utilització de biomassa forestal15 com a combustible per a calderes, 
s’ha retrobat una activitat forestal que pot cobrir les despeses de l’aprofitament i d’aplicació dels  
plans de gestió i millora forestal.  

Actualment, amb la valorització de la biomassa s’obra la porta a una gestió forestal amb un 
equilibri molt precari encara, fins que no es generalitzi la utilització d’aquest tipus de combustible, 
però que permet fer una gestió forestal amb poca repercussió econòmica pels propietaris.  

                                                      

15 La biomassa d’origen forestal es refereix a tots els productes i restes que provenen dels treballs de manteniment i 
millora de les masses forestals i de les tallades de peus fusters per a ús comercial i els subproductes generats per les 
indústries de transformació de la fusta (serradures, escorces, estelles, encenalls, etc.). 
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5.2.4.5. Gestió i sinergies 

Les activitats forestals existents són molt reduïdes i no rendibles, degut, parcialment, al dèficit 
d’arbres de dimensions i característiques tecnològiques adequades per a realitzar explotacions 
forestals viables econòmicament. Per altra banda, la gestió dels boscos i la seva vegetació 
associada, que sense una gestió ordenada acaba sent generadora de desequilibri ecològic, 
homogeneïtzació, colonització d’espècies al·lòctones i acumulació de grans quantitats de 
combustible, té un cost molt elevat.  

A més a més, la titularitat d’aquests boscos es majoritàriament privada, 3873 ha de boscs privats 
que representen un  57% de la superfície de bosc, i per tant plantejar la seva gestió hauria de 
ser una estratègia de col·laboracions público-privades per la valorització dels productes. 

A tall d’exemple, les ofertes de les empreses que s’han presentat als concursos públics els 
darrers anys per a l’execució de treballs forestals, concretament per a la realització de franges 
de baixa combustibilitat, rondaven els 3.600 € per ha de mitjana. Aquests alts costos, lligats a les 
Normes Urbanístiques del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Parc de Collserola (Article 
26) tiren enrere qualsevol iniciativa de gestió forestal tant a nivell privat com públic. 

La superfície a gestionar també és un punt clau a tenir present, per aquest motiu des del Parc 
s’ha promogut que els titulars de les finques públiques adscriguin la gestió al Consorci per tal de 
fer Concessions mínimes de 500 ha, per un període de 15 anys més pròrroga de 5, amb el 
condicionant que han de redactar conjuntament amb els tècnics del Consorci els IOF necessaris. 
La durada de la concessió és llarga per dos motius: aconseguir d’una banda com a màxim 100 
ha any per concessió i d’aquesta manera no afectar a tot el territori de cop i minimitzar els 
impactes i de l’altra que les empreses concessionàries disposin de temps per amortitzar la 
maquinària, fet que implicarà menys costos per la execució de les tasques. 

També des dels serveis tècnics s’ha promogut l’associació de propietaris forestals de Collserola 
perquè puguin arribar en conjunt a unes condicions contractuals similars o iguals a les 
concessions de les finques públiques. 

Tot l’anterior indica la necessitat d’una gestió forestal, per una banda, continuada, per a 
aconseguir una millora de la massa forestal i uns boscos adaptats i menys fràgils a les possibles 
pertorbacions que poden patir, i per altra, compartida, per a fer front als costos elevats que 
suposa. A més a més, la gestió forestal hauria de seguir criteris d’aprofitament sostenible, un 
criteri a recollir dins de la redacció dels instruments d’ordenació forestal, i en la línia del que 
estableixen les Directrius de gestió forestal sostenible elaborades per la Conferència Ministerial 
sobre la Protecció dels Boscos a Europa (Forest Europe).   

 

5.2.5. Altres activitats 

5.2.5.1. Activitats Extractives 

Les activitats extractives tenen una repercussió important sobre l'estructura funcional dels 
ecosistemes i sobre l'estètica del paisatge, ja que alteren aspectes físics i biològics del lloc on 
s'ubica l'explotació. Tot i que les activitats extractives ja no estan permeses dins del Parc, hi ha 
activitats que encara resten amb drets.  

La situació actual de les activitats extractives dins del Parc es descriuen a la taula següent: 
 
 
 
 



81 

 

Nom 
Material 
extret 

Terme 
municipal 

Ha Titular Activitat Restauració 

Pedrera 
Berta 

Granit 
Sant Cugat del 
Vallès i El 
Papiol 

22,93 
Jaume 
Franquesa, 
S.A. 

Finalitzada 

Nou projecte de 
restauració en 
fase de 
redacció16 

Pedrera les 
Escletxes 

Calcàries El Papiol 1,10 
Canteras 
Foj, S.A. 

Finalitzada 

Activitat 
restaurada en 
període de 
garantia 

Pedrera 
Florentina 

Argiles El Papiol 1,44 
Suministros 
de Arcillas, 
S.A. 

Finalitzada 
Finalitzada i 
fiança retornada 

Pedrera la 
Soleia 

Argiles El Papiol 2,22 
Boisín 
Nogués, 
Maria Lluïsa 

Finalitzada i 
restaurada 
en període 
de garantia 

Activitat 
restaurada en 
període de 
garantia 

Pedrera les 
Torrenteres 

Argiles El Papiol 10,22 
Suministros 
de Arcillas, 
S.A. 

Finalitzada 

Activitat 
finalitzada – 
superfície 
urbanitzada 

Pedrera 
ampl. les 
Torrenteres 

Argiles El Papiol 2,20 
Suministros 
de Arcillas, 
S.A. 

Finalitzada 

Activitat 
finalitzada – 
superfície 
urbanitzada 

Pedrera 
ampl. les 
Torrenteres 
02 

Argiles 
El Papiol, 
Molins de Rei 

9,41 
Suministros 
de Arcillas, 
S.A. 

En actiu 
Activitat en actiu 
i restauració no 
iniciada 

Pedrera 
ampliació 
Silvia 

Argiles El Papiol 48,20 
Suministros 
de Arcillas, 
S.A. 

En actiu 
Activitat en actiu 
amb restauració 
integrada. 

Pedrera 
Can Mas 

Argiles El Papiol 12,37 
Suministros 
de Arcillas, 
S.A. 

En actiu 
Activitat en actiu 
amb restauració 
integrada 

Pedrera 
Sanson 

Calcàries 
 

Sant Feliu de 
Llobregat, 
Molins de Rei, 
Barcelona 

52,61 

Cemex 
España 
Operaciones
, S.L.U. 

Finalitzada i 
restaurada 
en període 
de garantia. 

Activitat 
restaurada en 
període de 
garantia. 

Pedrera 
Diluvial Argiles 

Sant Feliu de 
Llobregat 

8,03 i 
3,29 

Canteras 
Foj, S.A. 

Finalitzada 
Activitat amb 
afecció pendent 
de regularització 

Pedrera 
Turó de 
Montcada 

Calcàries 
 

Montcada  i 
Reixac 

42,86 
Lafarge 
Cementos, 
S.A. 

En actiu amb 
restauració 
integrada 

Restauració 
integrada 

Taula 20: Situació actual  de les activitats extractives dins del PNSC. 
Font: AMB, 2017. 
 
Per tal de disminuir el seu impacte un cop finalitzada l’activitat, els propietaris d’explotacions 
mineres estan obligats a recuperar i integrar l'àrea afectada en el seu entorn natural. La 
restauració de l’activitat extractiva haurà d’evitar la degradació dels terrenys i facilitar l’ús més 
adequat de l’espai conforme els valors naturals, socioeconòmics, urbanístics, paisatgístics, etc. 
de la zona on està ubicada. 

                                                      

16 S’ha instat a la Generalitat de Catalunya a que procedeixi a la revisió del Programa de restauració de la pedrera Berta 

en base als informes acreditatius dels valors geològics, miners i naturalístics emesos per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, del CPNSC i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Diagrama 9: Explotacions extractives; en actiu (lila) i finalitzades (verd): amb restauració integrada (verd clar) i sense 
restauració iniciada (verd fosc). 
Font: AMB, 2017 
 
5.2.5.2. Caça 

Actualment hi ha diferents règims vigents de caça dins dels Parc:  

 Dues zones de caça controlada (ZCC), la del Vallès Occidental i la del Baix Llobregat, 
que sumen 2864,82 ha.  

 3 àrees privades de caça (APC); Can Costa (B-10077) 61,73 ha, Can Domènec (B-
10088) 25,48 ha i Can Ferrer (B10036) 131,41 ha, que sumen un total de 218,65 ha. 

 Zona de seguretat, que es correspon a la resta del Parc. 

La Generalitat de Catalunya estableix el calendari anual de caça major i menor per a cada 
temporada a través del pla de gestió cinegètica de les Zones de caça controlada de Collserola. 

Un factor que ha variat els últims anys relacionat amb la caça és la sobrepoblació de 
determinades espècies, concretament el senglar, amb els conseqüents efectes en la seguretat 
vial, la viabilitat de les explotacions agràries i l’equilibri ecològic.  

La caça dins de la Serra es regula per la legislació sectorial vigent. En qualsevol cas, s’ha 
d’ordenar de forma compatible amb les altres activitats que es desenvolupen al Parc i amb 
l’objectiu de trobar els mecanismes de reducció dels danys ocasionats per la fauna salvatge.  

L’elevat nombre d’usuaris que freqüenten el Parc desaconsella la pràctica de la caça com a 
activitat esportiva (batudes i salt en la menor) per tal d’evitar possibles riscos o conflictes, com 
ara accidents amb armes de foc. En tot cas la caça com a activitat esportiva, a banda dels 
problemes de seguretat que provoca interferint amb altres activitats, no soluciona el problema de 
la superpoblació del senglar. 
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Tipus Nom Situació 

Refugi de caça Can Catà Meitat est. Oest de Can Cuiàs –C58 

Reserva natural parcial Rierada – Can Balasc 
Meitat oest. 2 parts; riera de Vallvidrera i Serra 
de Can Balasc 

Reserva natural parcial 
Zona de caça 
controlada 

Font groga Meitat est, centre sud 

Collserola-Baix Llobregat De nord a sud al límit oest del Parc 

Zona de caça 
controlada 
Zona de seguretat 

Collserola-Vallès 
Occidental 

Límit sud de Sant Cugat, Serra de Sant Medir, al 
voltant  de la urbanització Can Cerdà (meitat 
oest) 

Tota la resta 

Àrea privada de caça Can Domènec 
Sud de Castellbisbal, oest de Valldoreix. Límit 
nord oest del Parc 

Àrea privada de caça 
Can Costa 

Meitat est. Límit nord est del Parc. Entre Sant 
Cugat i Cerdanyola 

Can Ferrer Meitat est. Oest del cementiri de Collserola 

Taula 21: Àrees de gestió cinegètica per tipus i la seva localització aproximada de l’àmbit del Parc.  
Font : CPNSC / DGMNiB. 

 
Diagrama 10: Àrees de gestió cinegètica: en fosc les àrees privades de caça (APV) i en un to més clar les zones de caça 
controlada (ZCC) 
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2017 
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Municipi Comarca 
Codi 
INE 

Ha 
Ha dins 

Parc 
Parc 
(%) 

Perímetre 
dins Parc (m) 

Molins de Rei Baix Llobregat 08123 821,78 797,852 9,61 32.350,35 

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat 08211 545,98 526,27 6,34 18.196,52 

Sant Cugat del Vallés Vallés Occ. 08205 463,84 414,17 4,99 16.897,37 

El Papiol Baix Llobregat 08158 459,54 405,600 4,88 19.280,11 

Sant Just Desvern Baix Llobregat 08221 416,49 407,80 4,91 15.293,01 

Cerdanyola del Vallés Vallés Occ. 08266 302,19 301,93 3,63 11.165,23 

Total 3.009.82 2853 34,36 113.182,59 

Taula 22: Distribució de les zones de caça controlada. 
Font: CPNSC. 
 

Municipi Comarca 
Codi 
INE 

Ha 
Ha dins 

Parc 
%Parc 

Perímetre 
dins Parc (m) 

Sant Cugat del Vallés Vallés Occ. 08205 218,63 61,73 0,74 6358,2 

El Papiol Baix Llobregat 08158 25,48 25,48 0,30 2.318,37 

Cerdanyola del Vallés Vallés Occ. 08266 150,20 131,25 1,58 82.720,63 

Barcelona Barcelona 080193 0,163 0,163 0,001 669,92 

Total 394,473 237,57 2,6 92.067,12 

Taula 23: Distribució de la zona de seguretat de caça. 
Font: CPNSC. 
 

5.2.5.3. Recol·lecció 

La recol·lecció de fruits, bolets i altres productes de temporada és una pràctica habitual en el 
Parc. Aquestes activitats es regulen a través de la legislació sectorial vigent. En tot cas, les 
Ordenances del Parc especifiquen les restriccions específiques en relació als elements 
geològics, de flora, fauna o fongs i estableixen una protecció superior en determinats casos.  

 

 

5.3. L’ús públic  

Els objectius del Pla Especial del Parc de Collserola (PEPCo) i la posterior declaració del Parc 
natural (Decret 146/2010) anaven dirigits a preservar els sistemes naturals, la biodiversitat, el 
paisatge i el patrimoni cultural d’un territori amb un baix nivell d’urbanització oferint, al mateix 
temps, noves oportunitats de lleure pels ciutadans de l’aglomeració metropolitana, de manera 
que contribuís decisivament a configurar la ciutat metropolitana i a millorar la qualitat de vida dels 
seus habitants. 

L’últim objectiu del Pla Especial, i no per això menys important, deixa molt clar que les noves 
oportunitats per al lleure, seran sempre mantenint l’equilibri entre l`ús social al Parc i la 
preservació dels sistemes naturals. 

Ja es preveien, en aquell moment, canvis i adaptacions per donar resposta a les demandes d’una 
societat també canviant que contínuament interactua amb el medi natural. Coordinadament i 
paral·lel als programes de gestió del territori es va dissenyar el projecte educatiu del Parc que 
s’ha portat a terme, durant tot aquests anys, des dels diferents equipaments: el Centre 
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d’Informació, els centres d’educació ambiental Mas Pins (1990-2005) i Can Coll, i el Centre de 
Documentació i Recursos Educatius.  

En els darrers anys la relació dels usuaris amb Collserola ha passat de l’ús esporàdic a l’ús 
quotidià, i això demana necessàriament la revisió de l’ordenació dels espais i de les activitats. 
També els canvis que s’han donat en els perfils dels usuaris reclama una estratègia diferent, com 
la interacció sobre el terreny amb els visitants que accedeixen per qualsevol dels punts d’entrada 
al Parc i que no necessàriament acaben visitant un dels equipaments. L’estudi d’afluència i 
freqüentació del Parc17 al terme municipal de Barcelona, tot i parcialment, ofereix una primera 
valoració de la demanda d’ús públic en aquest àmbit. 

És vital que la ciutadania en el seu conjunt es faci seu el Parc, assumint com a propi el repte de 
la seva preservació perquè finalment s’hagi entès que natura és salut i benestar. 

 

5.3.1. Marc legal 

Amb l’aprovació del PEPCo l’any 1987 es va iniciar un procés per donar a conèixer Collserola 
com a espai natural metropolità. Fins aleshores, la serra de Collserola era força desconeguda. 
Els ciutadans de l’àrea Metropolitana del vessant Barceloní, ho associaven al Tibidabo, o la gent 
del Vallès a Sant Medir, relacionat amb l’aplec que té a principis del mes de març. Per aquell 
temps, la cultura de la natura encara era cosa de col·lectius molt específics.  

El PEPCo va descriure i analitzar les activitats de lleure que es donaven a la Serra en aquells 
moments que eren, bàsicament, l’excursionisme, els recorreguts a cavall, el motocròs, la caça, 
el pícnic, les passejades, l’anada a dinar i el parc d’atraccions del Tibidabo, tot fent lleugeres 
valoracions i proposicions. El Pla finalment reflexionava sobre la necessitat de plantejar altres 
formes de gaudir de la Serra estimulant la sensibilitat del ciutadà envers una utilització del Parc 
respectuosa amb els seus valors ecològics i ambientals. 

Així es va iniciar una etapa de desenvolupament del PEPCo, en la que un dels seus objectius 
era donar a conèixer els valors d’aquest patrimoni natural i facilitar-ne l’accés ciutadà. Va tenir 
lloc la inauguració d’uns equipaments pioners, amb programes d’educació ambiental adreçats a 
tots els usuaris, amb nivells diferents d’aproximació al Parc, en funció de l’interès i coneixement 
del medi natural per part dels destinataris. El CEA Can Coll s’adreçava a l’Educació Infantil i 
Primària; el CEA Mas Pins a l’ESO, Batxillerat i Universitaris, i el Centre d’Informació del Parc al 
públic en general i també grups escolars.. 

En aquella etapa feia poc més d’una dècada que a nivell internacional s’utilitzava el terme 
d’educació ambiental. L’any 1980 el PNUMA, la IUCN i el WWF havien publicat l’Estratègia 
Mundial per a la Conservació, i en el punt 13, es feia referència expressa a l’educació per a la 
conservació: “caldrà transformar el comportament de tota la societat respecte la biosfera si volem 
aconseguir els objectius de la conservació”. A la segona Estratègia, publicada l’any 1991, sota el 
títol de Cuidem la Terra es proposaven les línies estratègiques per viure de manera sostenible. 

Després de 30 anys de gestió del parc des del PEPCo, es constata que l’ús social al Parc ha 
evolucionat cap a un augment important de la freqüentació i l’aparició de nous usos i activitats.  

En aquella primera etapa de desenvolupament del PEPCo que va, aproximadament, des de la 
seva aprovació fins als Jocs Olímpics de Barcelona, es varen invertir molts recursos en els 
programes de gestió de l’ús públic: establiment de la xarxa bàsica de camins, unificació de tota 
la senyalització (informativa i divulgativa), disseny d’itineraris temàtics, condicionament d’àrees 

                                                      

17 Afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris del Parc Natural de la Serra de Collserola - Terme Municipal de 
Barcelona, INEFC, 2018 
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de lleure i miradors, campanyes, organització d’un grup de voluntaris del Parc i participació 
ciutadana, disseny d’un programa de patrocini d’empreses, etc., a més dels programes 
d’activitats específiques als equipaments del Parc.  

Aquest bagatge fa que avui en dia el Consorci del Parc Natural de Collserola continuï sent un 
referent  en l’educació ambiental del país que col·labora amb altres, institucions, administracions, 
entitats i el món escolar. Així, Collserola, per tradició i per la seva ubicació estratègica al bell mig 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, és un dels principals actors de l’educació ambiental a 
Catalunya amb més de 3 milions de visitants a l’any. 

El PEPCo ha considerat que l’educació ambiental – entesa com un procés d’observació, 
interpretació i comprensió del medi, potenciador d’unes actituds responsables envers ell per tal 
d’aconseguir un ús sostenible de l’espai natural– és un element clau i transversal en la gestió del 
Parc.  

Una altra de les línies de treball de l’òrgan gestor del Parc ha estat la recerca científica que s’ha 
portat a terme des de l’Estació Biològica del Parc, ubicada a Can Balasc, a més de les 
col·laboracions amb investigadors i universitats. Amb tot, Collserola s’ha convertit en un 
laboratori objecte de gran quantitat d’estudis i investigacions que han contribuït notablement, tant 
al coneixement científic català com a enriquir les bases de dades d’informació ecològica del parc. 

D’altra banda, des d’un punt de vista sociològic, el canvi de segle també va portar alguns canvis 
en la manera en què els ciutadans es relacionaven amb la natura: si bé un segment d’usuaris es 
mantenia estable - com el món educatiu i les universitats, el món del lleure, l’excursionisme o les 
famílies amb nens petits – es va produir un veritable “boom” en les pràctiques esportives en el 
medi natural.  

Els motius d’aquest fenomen són múltiples. Per una banda rauen en l’interès que els Jocs 
Olímpics varen despertar en molts ciutadans pel gust per la pràctica de l’esport i, per altra banda, 
en les evidències que disposa el sistema sanitari dels beneficis de la pràctica esportiva en la 
salut de les persones. Sense oblidar, a més a més, les expectatives d’activitat econòmica que 
això comporta, amb l’impuls de la industria (p.ex BTT) i la comercialització de productes per a 
l’activitat esportiva. 

D’aquesta manera, la freqüentació del Parc va anar augmentant progressivament fins que, a l’any 
2000, i amb l’objectiu d’abordar i ordenar totes les activitats, les circumstàncies van forçar que 
s’aprovés el text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola. Les Ordenances del Parc 
vigents, darrera modificació aprovada en assemblea General del Consorci, el 2 desembre 2016, 
estableixen la prohibició expressa de circular per corriols, rieres, camps a través i camins inferiors 
a 3 metres, així com l’obligació de respectar la preferència dels vianants, amb un marc 
sancionador inclòs. 

Finalment, l’any 2010, es va publicar el decret 146/2010 de declaració del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i de les dues reserves naturals parcials. Després d’un llarg procés de treball, 
iniciat el 2002, en què el Parlament de Catalunya va instar el Govern a establir mecanismes per 
millorar el grau de protecció de la serra.  

 

5.3.2. Mobilitat 

La mobilitat a l’interior del Parc és complexa de caracteritzar degut a la seva proximitat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

El model de mobilitat actual del Parc s’ha generat arran del model d’ús públic establert pel 
PEPCo; que ha fomentat l’augment de la freqüentació de visitant. L’afluència actual (veure  estudi 
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recent del Consorci Afluència, freqüentació i caracterització dels usuaris del Parc Natural de la 
Serra de Collserola - Terme Municipal de Barcelona, INEFC, Lleida, Gener 2018) arriba a causar 
la saturació en alguns trams de la xarxa de lleure, com pot ser el Passeig de les Aigües.  

La situació actual ha portat a replantejar l’estratègia d’ús públic per poder fer compatible el volum 
de visitants amb la preservació del medi; algunes de les mesures que ja s’han implementat són 
la regulació d’activitats esportives de gran format, que s’aplica des del gener del 2017, o 
l’ajustament dels recorreguts autoritzats a la serra per evitar determinats camins que clivellen la 
serra. 

Els visitants del Parc cada cop presenten un perfil més definit; són principalment corredors i 
ciclistes que entrenen o participen en competicions organitzades. Els quals tendeixen a entrar al 
parc per la vessant de Barcelona, en concret per Sant Pere Màrtir, la zona del Tibidabo i el Pla 
dels Maduixers, i per la vessant 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 Vallvidrera.  

Al llarg de la setmana s’accedeix pel Tibidabo, la Plaça Rotary Internacional, Can Canaletes, 
Torre Baró, Molins de Rei, Can Masdeu i Montcada i Reixac. 

Al Parc s’hi pot accedir a peu, en bicicleta o mitjançant un transport ja sigui privat o públic. El 
principal mitjà per accedir-hi és el vehicle privat, 42.66%, seguit pels usuaris que hi accedeixen 
a peu, 35.14%, en bicicleta, 11,91% i finalment, en transport públic, 9,96%. Aquests valors varien 
en funció de si és un dia festiu o laborable, ja que mentre l’accés en bicicleta augmenta els dies 
festius, l’accés en transport públic disminueix. En canvi, l’accés amb transport privat i a peu es 
manté constant al llarg de la setmana.  

Analitzant el transport a través de la xarxa viària i del transport per ferrocarril, es considera que 
suporta de manera satisfactòria tots els viatges associats. La xarxa viaria suporta diàriament de 
mitjana un total de 60.000 vehicles, concentrats a la C-16, la qual suporta un 50% dels 
desplaçaments. Pel que fa als 25.000 vehicles que creuen la Serra per les carreteres internes, 
es concentren sobretot a la BP-1417, amb 8.402 vehicles/dia de mitjana. 

A l’interior del Parc existeixen 28 aparcaments lliures; la major oferta d’aparcament és concentra 
en els àmbits de Can Coll, Sant Pere Màrtir, Torrent de Can Coll i la Salut de Sant Feliu amb més 
de 600 places. En relació al vehicle privat els punts d’accés amb un predomini més clar són 
Molins de Rei, Can Coll, Tibidabo, Sant Feliu de Llobregat i la Sant Pere Màrtir.  

El 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 Vallés i el Funicular de 
Vallvidrera per accedir als nuclis de població de l’interior del Parc. En concret, a l’estació del 
Baixador de Vallvidrera van accedir-hi 417.425 passatgers. Tot i l’eficiència del servei dels FGC, 
la xarxa de transport públic en bus no dóna cobertura als equipaments del parc que funcionen 
als caps de setmana i els dies laborables no presenta un servei competitiu per la baixa densitat 
poblacional.  

Cal destacar que alguns dels àmbits d’accés més utilitzats no tenen una bona comunicació amb 
el transport 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. 
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5.3.3. Dotacions per a l’ús públic 

Els àmbits del Parc vinculats amb l’ús públic són nombrosos i variats. Abasten des de les àrees 
equipades a tal efecte, determinats equipaments i dotacions, tant de caràcter públic com privat, i 
la xarxa de camins per a l’ús públic. A continuació es detalla tota la infraestructura que s’ha 
desenvolupat per l’òrgan gestor amb la idea de fer un “parc equipat” per ordenar el lleure i 
canalitzar-lo. 

5.3.3.1. Àrees equipades 

Un dels instruments del PEPCo per a la gestió i protecció del Parc ha estat l’establiment d’unes 
àrees especials. La classificació d’aquestes àrees és la següent: 

— Àmbits de tractament paisatgístic en general 
— Àrees de tractament específic fortament organitzades 
— Àrees de tractament específic en àrees d’especial protecció 

En les dues primeres es podien desenvolupar activitats de lleure, en un grau superior – 
quantitativament o qualitativament- a la resta del parc. En aquests àmbits, que corresponen tant 
als indrets tradicionals del lleure a la serra (com Santa Creu d’Olorda) com a la creació de noves 
àrees (àrea del torrent de Can Coll) l’Administració ha invertit en projectes d’ordenació i dotació 
dels serveis essencials per a l’activitat tradicional associada als berenadors: taules, barbacoes, 
serveis sanitaris i establiments de quiosc-bar-restaurant. Eren àrees que proposaven els llocs 
idonis a ser desenvolupats, i alhora, que limitaven aquestes intervencions fora d’aquests 
terrenys.  

Tot i que en principi, el fet d’haver determinat una gran superfície d’àrees de tractament específic 
ha permès tenir molt de marge de maniobra a l’hora de desenvolupar espais organitzats i poder 
generar ocupació i sostre, la pròpia gestió continuada ha anat posant límits al seu 
desenvolupament, alhora que es posava en qüestió la ubicació d’alguna d’elles. 

Les intervencions dutes a terme en relació a la infraestructura del lleure poden classificar-se en: 

— Elements d’identitat, com ara la senyalització i el mobiliari 
— Miradors i portes del Parc 
— Parcs, àrees de lleure i l’aprenentatge i àmbits d’estada 
— Fonts 
— Camins i itineraris organitzats. 
— Edificis d’equipaments 

Si bé no s’han desenvolupat la totalitat de les àrees de tractament específic previstes i moltes de 
les intervencions d’aquests darrers anys s’han concretat en espais aliens a les àrees delimitades 
a tal efecte, aquestes han esdevingut espais que han complert la seva funció de canalitzar part 
de les necessitats de lleure de la població de l’àmbit metropolità a la vegada que servien de 
contenció i ordenació per a l’accés a l’interior del Parc.  

En general, s’han desenvolupat  les àrees de tractament específic més estratègiques situades a 
l’interior del parc i resten per materialitzar les àrees de vora, tant dins com fora del Parc. Es 
considera important poder disposar d’una reserva de superfície per a implementar, a mesura que 
es manifesti la seva necessitat, instal·lacions i equipaments de suport per l’ús públic del Parc, 
sense que s’hagi de determinar exactament a priori la seva ubicació.  

Les principals intervencions realitzades per el desenvolupament del PEPCo les podríem 
classificar en els següents tipus: 
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5.3.3.2. Miradors i portes de parc 

Els miradors i les portes de parc es concentren en gran mesura al vessant barceloní. Pel que fa 
a les portes i tenint en compte la densitat de població pròxima al Parc, el vessant Llobregat 
compta amb menys dotacions que altres zones limítrofes amb l’espai natural. D’altra banda, la 
majoria de miradors s’ubiquen en el terme municipal de Barcelona. Aquests miradors ofereixen 
una visió panoràmica de la ciutat i el mar molt popular entre els usuaris del Parc. No obstant, tal 
i com recull el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, hi ha altres espais 
prominents de la Serra amb un gran potencial per esdevenir miradors. La visió que ofereixen 
aquests altres espais podria complementar la de la plana de Barcelona i permetre un 
coneixement més integral dels diferents paisatges del Parc. 

Les principals actuacions es resumeixen en : 

— Mirador de La Rabassada   
— Mirador de Sarrià  
— Mirador del turó d’en Cors  
— Miradors de la Font Groga  
— Mirador de Torre Baró  
— Mirador dels Xiprers  
— Mirador de can Cuiàs 
— Observatori d’aus del turó de la Magarola  
— Porta dels Esfèrics  
— Porta del Terral  
— Porta de Mas Lluí  
— Porta de can Cuiàs  
— Porta de Penitents 
— Porta de Torre Baró 
— el Forat d’en Bocàs (entrada per la rotonda del Rotary Internacional) 

 

5.3.3.3. Parcs, àrees per al lleure i àmbits d’estada 

Pel que fa a aquest apartat, cal insistir en que força àmbits desenvolupats es troben fora de les 
àrees de tractament específic que definia el PEPCo, ja que en molts casos es van aprofitar i 
arranjar àmbits que ja tenien una dinàmica establerta. Tot i així, aquest fet qüestiona la idoneïtat 
de delimitar uns espais de reserva per a desenvolupar aquestes dotacions. A més, molts d’ells 
no compten amb una bona accessibilitat des del punt de vista del transport públic. 

Les àrees organitzades existents son: 

— Parc de la riera(adjacent al Parc) 
— Parc de can Cuiàs  
— Parc de Vallvidrera  
— Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir  
— Àrea de lleure de can ColI  
— Àrea de lleure de la Salut de Sant Feliu de Llobregat  
— Àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda  
— Àmbit d’estada de Castellciuró  
— Àmbit d’estada de I’ ermita de la Salut del Papiol  
— Àmbit d’estada i mirador de Montbau  
— Àrea d’estada de Mitja Costa 
— Plaça de la Font del Mont 
— Àmbit d’estada de l’ermita de Sant Medir 
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Diagrama 11: Àrees per al lleure i àmbits d’estada: Àrees de lleure (blau), àrees d’estada (vermell) 
Font: CPNSC 

5.3.3.4. Fonts 

Elements de gran importància en l’ús del Parc. Llocs de trobada, de pícnic, situats generalment 
en ambients humits i frescals, molts d’ells amb una llarga tradició. El PEPCo no fa referència 
específica a un pla de restauració de les fonts sinó que ha estat primer l’impuls voluntariós de les 
entitats cíviques de Collserola i després l’òrgan gestor que ha posat en marxa un programa 
específic de millora que ha revaloritzat aquest patrimoni arquitectònic i natural. En aquests 30 
anys de gestió del Parc s’han arranjat moltes fonts. No obstant, els cens de construccions dut a 
terme l’any 2015 revela un nombre important de fonts amb potencial  per a acollir petites 
actuacions de condicionament i millora.  

Les fonts arranjades en el moment de redacció del present document són les següents: 

— Font de la Budellera  
— Font Muguera  
— Font de la Rabassada  
— Font d’en Ribas  
— Font de Sant Pau  
— Font del Manyo  
— Font de la Beca 
— Font de la Mitja Costa  
— Font de l’Espinagosa 
— Font de can Llevallol 
— Font dels Maduixers 
— Font de can Castellví 
— Font de can Lloses 
— Font de la Salamandra 
— Font de mas Guimbau 
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— Font de Sant Ramón 
— Font del Bacallà 
— Font del Ferro 
— Font del Canet 
— Font d’en Sert 
— Font Furriola 
— Font Groga 
— Font Joana 
— Font Nova 
— Font de Santa Bàrbara 

 

5.3.3.5. Altres àmbits amb incidència en l’ús públic 

A banda de les àrees equipades esmentades anteriorment hi ha àrees dins del Parc, que tot i 
que no pertanyen a les tipologies anteriors, tenen incidència en l’ús públic.  

Un exemple a assenyalar és Can Borrell. Aquest indret consta d’un restaurant amb gran afluència 
de gent, àrees d’interès paisatgístic en l’entorn pròxim, com ara el Pantà de Can Borrell, i bona 
accessibilitat des del municipi de Cerdanyola de Vallès, tant a peu a través de la Plaça Rotary 
com en cotxe des de la carretera BV-1415.  

Una altra infraestructura que condiciona molt l’ús públic en un punt concret del Parc és el Parc 
d’atraccions del Tibidabo. Tot i que aquest àmbit es troba fora dels límits estrictes del Parc, 
l’afluència de gent que genera, la mobilitat associada i el tipus d’activitat té un impacte acústic, 
lumínic i paisatgístic directe en el Parc natural. Tot i així, són evidents els esforços que es van 
fer els últims anys de mitigar els impactes negatius d’aquesta infraestructura, amb la promoció, 
entre d’altres, del transport públic fins al Tibidabo. Al mateix temps, el conveni actual de 
col·laboració amb el Consorci de Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)  facilita la 
promoció d’actuacions per a la seva integració així com un major compromís amb el medi 
ambient. 

 

5.3.3.6. Restauració, recreació i protecció de paisatges en relació a l’ús públic del Parc 

A banda de les àrees de lleure i estada s’han fet actuacions en els sistemes naturals, com 
antigues pedreres o pantans, amb resultats que es consideren molt positius per a la preservació 
i millora dels valors ambientals del Parc, amb la preservació per exemple d’ambients humits. A 
aquests espais es porten a terme periòdicament actuacions de gestió per tal de mantenir 
l’equilibri dels seus ecosistemes, pertorbats per la massificació de les persones o l’aparició de 
certs usos no compatibles en aquests àmbits. En canvi, no s’ha actuat en d’altres espais, com 
seria el cas de les Escletxes del Papiol. A diferència del moment de redacció del PEPCo, 
actualment disposem de més informació i comptem, entre d’altres fonts, amb l’inventari de 
geotops i geozones.  

 

5.3.4. Valoració de les àrees equipades 

Després de 30 anys de l’aprovació del PEPCo hi ha moltes propostes que continuen sent vàlides, 
però d’altres han hagut de ser modificades substancialment. Així doncs, moltes de les àrees de 
tractament específic més importants previstes no s’han pogut desenvolupar i l’ús del parc ha anat 
decantant-se del pícnic i la costellada (àrees amb barbacoes) cap al gaudi i el contacte amb la 
natura i el paisatge, la qual cosa significa un ús més difús del parc i menys concentrat en indrets 
concrets, per tant, amb menys requeriment de construir zones organitzades d’acollida de 
multituds.   
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En general, ja s’ha construït la major part de les grans àrees de lleure i parcs.  Es detecten, però, 
certes mancances pel que fa a les portes o nodes d’accés al Parc. L’anàlisi de la situació actual 
de les àrees equipades del Parc revela un model territorial descompensat. La distribució 
heterogènia de la població a la vora del Parc explica només en part aquestes diferències en la 
distribució espacial de les dotacions.  

En concret en el vessant barceloní es dona, malgrat l’orografia, una abundància de dotacions. 
La majoria són miradors i portes de superfície reduïda dintre de la trama urbana o en la zona de 
transició entre el límit del Parc i el teixit urbà que pengen d’una estructura ben reconeguda, el 
Passeig de les Aigües.  

Als municipis del Baix Llobregat, per altra banda, existeixen nodes connectats amb el transport 
públic metropolità a Sant Feliu, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. No obstant això, la 
majoria dels visitants arriben en cotxe privat. Alhora trobem municipis on no n’hi ha cap àrea 
formalitzada d’accés al Parc, com és el cas del Papiol.  

Al vessant del Vallès hi ha diferències notables entre els dos municipis del Parc. A Sant Cugat, 
a banda de l’accés principal des de la Plaça del Rotary Internacional, es detecten punts d’entrada 
difusos des dels teixits urbans, sense àrees d’entrada reconegudes i equipades. A Cerdanyola 
del Vallès, en canvi, el parc de la riera funciona com a node ordenat fora del límit del parc.  

Les àrees de lleure, zones recreatives amb dotacions i concentració d’activitats diverses, 
tendeixen a saturar-se de gent. A més a més, la seva dependència de la xarxa rodada fa que la 
gran afluència d’usuaris comporti una presència massiva de vehicles privats que sovint supera 
la capacitat de les àrees assignades com aparcament. El resultat és l’ocupació de les vores dels 
camins d’accés per part dels vehicles sobrants. Les àrees de lleure amb una tendència més clara 
a la saturació són la del Torrent de Can Coll, la de Sant Pere Màrtir i la de la Santa Creu d’Olorda. 
D’altra banda, a l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera, tot i l’elevada afluència de visitants, 
donada la bona accessibilitat amb transport públic aquest fenomen no es produeix amb tanta 
intensitat. No obstant això, s’ha de tenir en compte, però, que entre l’estació de FGC del Baixador 
i Les Planes, a més de l’àrea de lleure de Santa Maria, hi ha diferents restaurants i el berenador 
de la Font de Les Planes que disposen de grans zones d’aparcament. Aquestes zones 
d’aparcament són les que els dies laborables també queden saturades perquè és el límit de la 
zona 1 del transport públic. 

 

5.3.4.1. Equipaments del Parc  

En el Parc trobem dos tipus d’equipaments bàsics. D’una banda, els directament vinculats a la 
gestió de l’espai. En aquest grup trobem les edificacions que, de nova construcció o mitjançant 
rehabilitació de patrimoni, han servit per dotar al Parc dels equipaments necessaris per a la gestió 
de l’ús públic. Es tracta principalment dels equipaments que gestiona l’òrgan gestor o 
d’equipaments directament relacionats amb la preservació, millora i difusió dels valors del Parc. 
D’altra banda, el Parc també compta amb una sèrie d’equipaments que s’hi emplacen pel benefici 
que els reporta la proximitat a un entorn natural. Aquesta última categoria s’aborda a l’apartat 
sobre les altres dotacions del Parc. 

En un principi, les dotacions més nombroses foren les vinculades a les activitats de lleure passiu, 
com els berenadors. Més recentment ha aparegut un creixent interès pels equipaments destinats 
a la divulgació dels valors naturals i paisatgístics, com les escoles natura i els recorreguts 
divulgatius. El desenvolupament del programa de divulgació i educació ambiental ha comportat 
la creació d’una xarxa d’equipaments destinats a aquestes tasques, d’entre els que destaca can 
Coll.  En relació a l’ús públic, els equipaments vinculats al Parc es poden agrupar en dues 
categories bàsiques: 
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Centres d’informació i d’educació ambiental: 

Gestionats per l’òrgan gestor: 
— Centre d’informació del Parc Natural de Collserola i edifici annex 
— Can Coll, Centre d’Educació Ambiental  
— Espai d’interpretació del Pantà de Vallvidrera 

 

Gestionats pels altres ens públics, mitjançant concessió: 
— Torre del Baró (Punt d’Informació i Educació Ambiental) 
— Caseta d’informació del “Parc de la Riera/ Parc de Caneletes” (fora dels límits 

estrictes del Parc) 
— Can Montmany 
— Camp d’Aprenentatge de Can Santoi  
— Can Calopa, Centre de divulgació de l’activitat agrícola 

Privats amb acords amb el Parc: 
— Can Catà.  

 

Equipaments culturals directament vinculats amb els valors i història del Parc: 
— MUHBA Vil·la Joana  
— Observatori Fabra 
— Museu Poblat Ibèric Ca n’Oliver  

 

Diagrama 12: Equipaments del Parc: Gestionat per l’òrgan gestor (blau), gestionat pels altres ens públics (blau clar), 
privat amb acord amb el CPNSC (groc) i culturals (lila) 
Font: CPNSC 
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Força d’aquests equipaments s’ubiquen en construccions tradicionals a incorporar al Catàleg de 
masies. Són un exemple d’una estratègia molt beneficiosa, garantir la conservació del patrimoni 
a partir de la introducció de determinats usos que aporten valor al Parc. 

Pel que fa a la grandària i serveis dels diferents equipaments, es dona una combinació de grans 
centres d’acollida amb altres punts informatius distribuïts pel territori. De cara al visitant i a la 
gestió, es considera òptim aquest sistema híbrid, que permet tenir espais de referència en el 
global del Parc i dotacions de menor importància, fins i tot estructures mòbils o temporals, que 
facilitin la conscienciació de les particularitats de l’espai per part de la ciutadania. Aquest model 
és especialment adient amb l’ús actual del Parc, més dispers i difús que en el moment de redacció 
del PEPCo. 

No obstant, la distribució d’aquestes dotacions no és isòtropa. En general es detecta una 
mancança d’equipaments a la zona occidental del Parc. 

 

5.3.5. Altres dotacions vinculades a l’ús públic 

A banda dels equipaments vinculats al Parc, altres dotacions (cases de trobada, rehabilitació de 
toxicòmans, ajut a joves) s’han ubicat a la Serra per la necessitat de disposar d’un entorn natural 
adequat. En aquests moments a Collserola podem trobar un mínim de 12 equipaments (escolars, 
d’integració, d’acollida, terapèutics, etc.) que acullen 1.200 persones, a més a més dels 
professionals que hi treballen. Quan la instal·lació s’ha desenvolupat de manera sensible i 
coherent amb el territori, els resultats han estat positius perquè s’ha evitat el possible abandó de 
la colonització tradicional. 

Pel que fa les activitats d’índole privada més vinculades a l’ús públic, destaquen els restaurants 
i les hípiques.  
 

5.3.5.1. Restaurants 

Els restaurants, malgrat la titularitat privada o el fet que es tracta de concessions, tenen una gran 
incidència en l’ús públic del Parc ja que generen una afluència notable de visitants, generalment 
en vehicle privat. Requereixen per tant d’accés rodat i aparcaments associats i estan en general 
relacionats amb la problemàtica relativa al trànsit motoritzat al Parc i als impactes derivats 
d’aquesta pràctica. 

Actualment hi ha 22 restaurants en funcionament dins de l’àmbit del Parc, cinc dels quals es 
corresponen amb els serveis de restauració de les cinc àrees de lleure. 

Els restaurants han estat un element clau en la conservació de determinades masies però en 
canvi falta una estratègia global per implicar-los en la promoció dels valors naturals del Parc i 
dels productes de proximitat.  

 

5.3.5.2. Hípiques 

Tal i com recull l’apartat sobre Valorització dels recursos naturals de la present memòria, a l’àmbit 
de Collserola existeixen actualment 15 hípiques en funcionament, principalment amb serveis de 
pupil·latge i entrenament, de mitjana capacitat (més de 5 cavalls) o de gran capacitat (més de 
100 cavalls) i explotacions especials.18 La majoria d’elles han estat implantades legalment o estan 

                                                      

18 Segons Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes 
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en tràmit de legalització i són de titularitat privada. Dos terços s’ubiquen dins del Parc mentre que 
el terç restant s’ubica a l’espai funcional tot i que utilitza també l’espai protegit. 

Les hípiques que es troben dins del Parc es concentren territorialment a Sant Cugat del Vallès i 
al vessant del Baix Llobregat, en els municipis de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Just Desvern i el Papiol.  

La pràctica de marxes a cavall actualment no és una activitat extensiva al parc. L’activitat principal 
-aprenentatge, entrenament- es fa dins de les parcel·les privades. El funcionament actual de les 
hípiques, doncs, no genera una conflictivitat remarcable entre els diferents col·lectius d’usuaris 
del Parc, ja que els circuits de les marxes a cavall no acostumen a interferir amb els recorreguts 
principals de vianants i bicicletes. Tot i així, la pràctica d’aquesta activitat si que té un impacte de 
cara al manteniment dels camins de la xarxa dinàmica del parc, degut a l’erosió que aquesta 
provoca. 

 

5.3.6. Camins i itineraris per a l’ús públic 

Els camins que actualment donen suport a l’ús públic del Parc constitueixen un conjunt de camins 
heterogenis, tant per la seva funcionalitat com per les seves característiques físiques. Hi ha 
camins exclusivament per a vianants, altres on conviuen els vehicles amb els usuaris del Parc i 
d’altres on predomina el trànsit rodat. Pel que fa a les seves característiques físiques, tot i que 
majoritàriament els camins per a la mobilitat activa són de paviments tous, de terra o grava, hi 
ha també trams d’asfalt o puntualment de ciment.  

Els camins i itineraris per a l’ús públic corresponen a camins per a bicicletes, senders de gran 
recorregut, itineraris temàtics i altres vies senyalitzades que ocupen una longitud de més de 700 
km. És una xarxa dissenyada per a absorbir i canalitzar el lleure dels ciutadans de manera 
compatible amb els valors ambientals i la preservació dels ecosistemes i espècies del Parc. 

Entre els camins de la xarxa d’itineraris destaquen aquells que tenen una funció pràcticament 
d’àrees de lleure lineals, com serien el  Passeig de les Aigües o el Camí de Sant Medir. Aquestes 
vies, per les seves característiques (miradors, fondals,...), solen tenir més fluxos de visitants i 
requereixen manteniments i neteges més intensos. 

La descripció d’aquests camins es recull a l’apartat 3-Xarxa d’itineraris, GR, i passejades del 
capítol 5.5.3 Infraestructures de comunicacions. 

Xarxa de camins per activitats organitzades 

La xarxa de camins per activitats organitzades recull els camins especialitzats per acollir les 
activitats esportives, culturals, educatives i/o de lleure de caràcter col·lectiu, organitzat, 
professional o competitiu que requereixen un tràmit previ de sol·licitud d’autorització.  

Es tracta d’un conjunt de vials consensuat amb les principals entitats que organitzen activitats en 
el Parc i les administracions implicades a través de la Taula permanent d’ús públic amb tècnics 
municipals.  Recull tots els camins que el CPNSC ha determinat que poden admetre algun tipus 
d’activitat organitzada (Pedalades, Curses, Caminades, etc.…). Aquests camins han estat filtrats 
a partir dels següents criteris: la fragilitat dels hàbitats naturals de cada zona, l’amplada i el 
pendent del camí quan hi ha diverses alternatives, els camins subjectes a l’època de l’any per 
nidificació o risc d’incendi i els que travessen finques privades i, per tant, requereixen 
l’autorització per part de la propietat.  
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5.3.7. Activitats més rellevants 

El model d’ús social del Parc ha continuat evolucionant esdevenint, cada cop més, un espai força 
popular on hi tenen cabuda multitud d’activitats, algunes de les quals molt intenses. 

Així, els comptadors automàtics existents al Parc, juntament amb altres estimacions, ens 
indiquen que, actualment, les xifres de visitants se situen més enllà dels 3 milions a l’any. La 
bicicleta de muntanya s’ha popularitzat molt i la xarxa d’ús ciclista a Collserola de vegades se 
satura. Alguns ciclistes envaeixen altres espais com corriols i rieres interferint amb d’altres 
activitats i usuaris. Les normes urbanístiques descriuen molt lleugerament quines activitats de 
lleure tenen cabuda a les diferents zones del Parc i es fa necessari revisar-les.  

Una nova activitat s’ha anat consolidant amb molta força, es tracta dels corredors de muntanya 
o runners. Va començar com una activitat minoritària en alguns llocs localitzats, com el Passeig 
de les Aigües però, en els darrers anys, ha crescut de forma exponencial, tant a nivell individual 
com, sobretot, en la forma d’activitats competitives multitudinàries.  

Un cop establert aquest model d’ús públic, elaborat en consens amb totes les administracions 
representades als òrgans de govern del Consorci i fruit de processos de participació pública amb 
les entitats, caldrà incidir en el reconeixement dels valors ecosistèmics del Parc tant des del punt 
de vista de la salut com de la conservació i preservació del medi. L’objectiu ha de ser l’equilibri 
entre conservació, ús social i també sostenibilitat econòmica. 

Tot i que les tradicionals zones de concentració de gent (els anomenats pots de mel en la 
terminologia emprada en el PEPCo) continuen tenint una afluència massiva, avui el ciutadà vol 
passejar, fer excursions, córrer per tot el territori, dispersar-se per tot arreu. Aquest fenomen és 
difícil de controlar i pot generar pertorbacions notables sobre el medi natural i l’equilibri entre les 
diferents activitats. No respectar els itineraris dissenyats és una actitud negativa que pot tenir un 
impacte molt fort sobre la biodiversitat, doncs en alterar la tranquil·litat de l’entorn, fa que algunes 
espècies modifiquin el seu comportament o fins i tot que marxin, alterant a la baixa els indicadors 
de la qualitat ambiental del territori.  A més de l’afectació directa sobre la fauna, l’eixamplament 
o obertura de nous corriols augmenta la fragmentació interna i per conseqüentment l’alteració de 
tot l’hàbitat. I a part de l’impacte en el medi, des d’una perspectiva centrada en l’ús públic, posa 
en risc l’equilibri entre les diferents activitats. Per exemple, les activitats familiars poden estar 
fortament inhibits en algunes zones i camins per la freqüentació bicicletes. 

 

5.3.8. La gestió de l’ús públic 

5.3.8.1. Estratègia d´ús públic 2016-2019 

Actualment  el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola dedica una important part del 
seu equip i pressupost a la regulació de l‘ús públic.  

L’augment de la freqüentació dels darrers anys al Parc ha portat al Consorci a fixar-se com 
objectiu prioritari, per aquest mandat, implementar una nova estratègia de gestió que garanteixi 
l’ús sostenible d’aquest espai.  

Per aquest motiu, s’ha constituït una taula tècnica amb els responsables de les diferents 
institucions amb competències dins del territori del Parc, amb l’objectiu de consensuar 
estratègies i coresponsabilitzar a les diferents administracions. En aquest espai de debat es 
tracten les accions a portar a terme.  

La funció social de Collserola és cabdal pels ciutadans del seu voltant però cal trobar l’equilibri 
per assegurar un ús sostenible del Parc. 
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5.3.8.2. Autoritzacions per activitats col·lectives organitzades  

Fruit de l’experiència de la gestió s’han establert criteris consensuats amb les principals entitats 
que organitzen activitats de lleure col·lectives al parc, i s’han anat afinant paràmetres d’acord 
amb les negociacions entre les diferents parts interessades i el Consorci. El desembre de 2016 
els òrgans de govern del Consorci van aprovar els nous criteris per a les activitats físico-
esportives amb format col·lectiu. Així per exemple s’autoritzen les pedalades o altres activitats 
en bicicleta que no sobrepassin els 200 participants per esdeveniment, i que les curses a peu no 
superin els 500 participants. A més totes aquestes proves, si es desenvolupen en cap de 
setmana, s’autoritzen preferentment en dissabte per evitar la saturació dels diumenges i si es 
preveuen impactes importants, és obligatori dipositar una fiança en metàl·lic que es recupera 
amb posterioritat a la celebració una vegada certificat el compliment de les condicions fixades. 
 
5.3.8.3. Canalització, filtratge i adaptació de les noves iniciatives 

En aquests moments hi ha un “Boom” de noves iniciatives de participació massiva, moltes d’elles 
nocturnes. La gestió d’aquesta demanda passa per rebutjar, ajustar, restringir els itineraris, 
fraccionar els grups, intentar concentrar el gruix de l’espai logístic que generen aquestes activitats 
a la zona urbana, fora del Parc. 
 
5.3.8.4. Projectes participatius amb els actors clau 

Un exemple d’aquesta línia d’actuació va ser el projecte de “Bones pràctiques en bici a Collserola” 
on es van agrupar tots els col·lectius directament i indirectament implicats en l’ús de la bicicleta 
a Collserola, creant un espai de diàleg i de debat en què, de manera conjunta es van valorar 
totes les opinions i punts de vista i es van definir els itineraris en bicicleta. 
 
5.3.8.5. Convenis de col·laboració 

Aquesta estratègia permet establir punts d’acord amb les entitats organitzadores per 
compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els objectius del Parc expressats al 
PEPCo i al Decret del Parc Natural. Dos objectius s’assoleixen amb la signatura de Convenis: el 
primer, el compromís dels organitzadors per implicar els participants en un bon ús del Parc i el 
segon, implicar als organitzadors en el manteniment del Parc natural a través d’una aportació 
econòmica que contribueixi a millorar la gestió del parc. 
 
5.3.8.6. Taula permanent d’ús públic amb tècnics municipals 

La taula tècnica permanent d’ús públic es reuneix periòdicament per a tractar els temes més 
rellevants relacionats amb la gestió de l’ús públic del Parc. La primera actuació consensuada per 
l’any 2017, amb els responsables de les diferents administracions amb competències dins del 
territori inclòs en el Parc, ha consistit en l’aplicació de noves mesures per minimitzar l’impacte 
ambiental de les activitats esportives de gran format que es van començar a aplicar l’1 gener de 
2017. 
 
5.3.8.7. Pla de comunicació i  noves eines de la informació  

Situats actualment en la societat del coneixement, les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació ens ofereixen moltes eines per facilitar aquest diàleg amb els usuaris. L’espai web 
i les xarxes socials són eines imprescindibles de comunicació per fer arribar els missatges que 
han d’ajudar a posar en valor el Parc Natural i facilitar la comprensió per part dels usuaris de què 
les activitats que realitzen, tenen repercussions en el medi natural. Les xarxes socials generen 
un marc de confiança amb la ciutadania i promouen una gestió transparent de l’administració. 
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5.3.8.8. Avaluació i tipificació d’usuaris 

Per quantificar l’aforament de visitants es duen a terme recomptes en els equipaments del 
Consorci i també es disposa d’una petita xarxa de 8 aparells, per comptar usuaris a peu i en 
bicicleta. Periòdicament també s’actualitzen les dades amb estudis de capacitat de càrrega, de 
percepció i de freqüentació que permeten anticipar-se a situacions conflictives de difícil solució.  

Les dades obtingudes de l’Estudi d’afluència i freqüentació del Parc al terme municipal de 
Barcelona,2017, tot i parcialment, ofereixen informació molt detallada dels perfils d’usuaris i la 
seva conducta, i els valors d’afluència en relació amb als horaris i les èpoques de l’any en els 
àmbits d’ús social en aquest àmbit. Tota aquesta informació dóna pistes sobre la capacitat de 
càrrega del Parc natural i ajuda a buscar mecanismes per a adequar l’oferta de l’ús públic  i a 
ajudar a la gestió dels espais i les activitats.  

 
5.3.8.9. Incorporació d’elements identificadors  i orientadors del Parc 

Als inicis de l’òrgan gestor del Parc es va dissenyar un catàleg de mobiliari i senyalització amb la 
finalitat d’unificar la senyalística del Parc i orientar el visitant, sobretot dissenyant itineraris a partir 
de les àrees de tractament específic d’acord amb el PEPCo i també, plafons divulgatius sobre 
els ambients naturals, la flora i la fauna del Parc i el patrimoni històric i cultural. 

En conclusió, el PEPCo no va preveure l’evolució del lleure cap a activitats més esportives i 
individuals que donat el seu dinamisme escapen a la lògica d’una infraestructura fixa com les 
àrees de lleure. L’òrgan gestor ha implantat diverses línies d’actuació però manca elaborar una 
estratègia global que defineixi un model d’ús social compatible amb la preservació de la 
biodiversitat a llarg termini, adaptable als canvis en la societat i que prioritzi una aproximació al 
descobriment dels valors naturals i arquitectònics del Parc. 

El repte és disminuir la pressió de les activitats esportives que es desenvolupen a l’aire lliure, 
però que no necessàriament han de tenir lloc en un espai natural d’especial protecció. 

 

 

5.4. El patrimoni construït 

El poblament de la Serra és molt antic. Des del Neolític fins als nostres dies, diferents cultures 
han anat i continuen deixant una petjada que es tradueix en una gran varietat d’artefactes. Alguns 
d’aquests elements configuren i permeten reconèixer les qualitats del Parc mentre que d’altres 
es corresponen generalment amb construccions relativament recents la implantació de les quals 
respon a una lògica urbana.  

En una aproximació molt simplificada a l’evolució històrica de l’ocupació de la Serra és possible 
distingir quatre moments bàsics. D’una banda, tot el període anterior al segle XX, des de la 
prehistòria fins l’època contemporània. De l’altra, els períodes propis dels segles XX i XXI, que 
es correspondrien amb els fenòmens de l’estiueig i les primeres parcel·lacions, l’extensió urbana 
de les vores del Parc i de certs assentaments ubicats a l’interior de la Serra, i la consolidació de 
Collserola com a parc metropolità. 

 
Anterior segle XX 

D’aquesta primera etapa s’han conservat sobretot restes de poblats, diferents tipus 
d’infraestructures i un conjunt d’ermites i masos que responen a una determinada ocupació del 
territori. Cal subratllar especialment l’estreta relació entre la xarxa hídrica i les finques agràries, i 
la distribució de les masies a l’interior del Parc.  
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Diagrama 13: Distribució de les masies del Parc en relació a la xarxa hídrica 
Font: AMB, 2017 

 
Diagrama 14: Distribució de les construccions pròpies de l’estiueig a la Serra en relació a les primeres infraestructures 
modernes per a la mobilitat. Construccions corresponents al primer estiueig (magenta) i al segon estiueig (blau). 
Font: AMB, 2017 
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Estiueig i primeres parcel·lacions 

A finals del segle XIX i principis del XX se suma a la lògica de l’etapa anterior, basada 
eminentment en l’explotació agrària de la Serra, la lògica de l’estiueig associat a les primeres 
infraestructures modernes per a la mobilitat. Hi ha una primera fase que s’allarga fins als anys 
30 del segle XX que es correspon amb el primer estiueig i una etapa posterior, més modesta pel 
que fa a la qualitat arquitectònica de les construccions, que abasta fins els anys 60. 

 

Extensió urbana  

En canvi, a partir de mitjans dels anys 50 i ben bé fins als anys 80 s’observa un increment de les 
construccions residencials destinades a satisfer la demanda d’habitatge. Moltes d’aquestes 
construccions conformen els assentaments edificatoris i les edificacions aïllades fora d’ordenació 
que es tracten al final d’aquest apartat sobre el patrimoni construït del Parc. 

 
Diagrama 15: Construccions pròpies de la lògica d’extensió urbana  
Font: AMB, 2017 
 

Parc metropolità 

Per últim, amb l’aprovació del PGM l’any 1976 i del PEPCo l’any 1987 s’obre una nova etapa 
caracteritzada per una davallada significativa de noves construccions. A més, a diferència de 
l’etapa anterior, bona part d’aquestes construccions no es corresponen amb habitatges sinó amb 
nous equipaments. En aquest sentit, és remarcable el nombre d’equipaments que 
tradicionalment s’han ubicat fora de la ciutat i que encara perduren dins del Parc. 
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5.4.1. El patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic 

Donada la seva proximitat als assentaments humans al llarg dels segles, 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 contemporània, com la Torre de Telecomunicacions de Collserola. A més, 
tal i com recull la introducció del Decret 146/2010, a la serra de Collserola és fàcil trobar-hi indicis 
de la utilització humana a través del patrimoni construït, amb alguns exemples històrics molt 
valuosos que incrementen l'interès arqueològic del Parc.  

En una primera aproximació al patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, caldria 
considerar el ventall ampli d’activitats i usos que l’origina: 

— Activitat agrícola: masos, magatzems, sistemes d’irrigació, camps de conreu amb murs, 
vivers, murets de pedra seca, cisternes, aqüeductes, camins, etc. 

— Activitat militar: castells, fortins, punts de defensa, torres de vigilància, etc. 
— Activitat industrial: fàbriques, embassaments (subministrament d’aigua), fonts 

(explotació de brolladors), pedreres, etc. 
— El lleure: fonts, casinos, mansions (“quintas”) d’estiueig, jardins, etc. 
— Elements religiosos: ermites, esglésies, convents, monestirs, etc. 
— Comunicacions i infraestructures: camins, túnels, ponts, viaductes, aqüeductes, torres 

d’aigua, torres de comunicacions, etc. 
— Restes de poblats de l’antiguitat. 

Tots aquests elements configuren les singularitats i subratllen les qualitats de Collserola. El seu 
reconeixement permet: 

 Incrementar la vàlua del conjunt de l’espai natural protegit. 
 Aconseguir una major protecció global. 
 Explicar, entendre i assumir la història del territori. 
 Visualitzar la percepció social del conjunt. 

El binomi patrimoni natural i històric fa més atractiu el parc i incrementa el seu valor global, i en 
conseqüència, la protecció.  
 
5.4.1.1. Figures de protecció 

El PEPCo  

El PEPCo identifica un patrimoni construït de més de 200 elements, entre xarxa viaria, edificació 
agrícola i elements d’interès històric. Més concretament, a l’annex II de la Memòria, es llisten 38 
elements de patrimoni històric – artístic,  151 edificacions tradicionals (que tot i representar una 
determinada colonització del territori, no totes elles tenen un valor patrimonial), 13 edificacions 
dotacionals, 31 elements construïts d’interès i 22 elements afegits. 
 
No obstant això, dels 5 objectius primordials que establia el PEPCo, el de la preservació del 
patrimoni cultural i paisatgístic és justament el que té menys pes en el document. És evident que 
el PEPCo no fa un desenvolupament detallat de les línies d’actuació en aquest àmbit, però també 
és cert que manifesta molt clarament quins són els principis bàsics que caldrà tenir en compte. 

L’adquisició d’edificacions 
El PEPCo, més enllà de promoure una actuació d’adquisició de sòl, dissenya una política 
d’adquisició d’edificacions enfocada, no només a la protecció d’un patrimoni de valor cultural, 
sinó també de proveir al parc d’una sèrie de dotacions convenients per al seu funcionament.  

Les edificacions considerades per a l’adquisició són en general les de tipus tradicional (masies) 
i altres residències amb cert valor arquitectònic o històric.  
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Edificacions adquirides 
En bon estat                          15 
Cal rehabilitar                        13 
TOTAL                                   28                                                                                      

Edificacions no adquirides 
Masies en clariana agrícola   41 
Masies en zones agrícoles    13 
Altres                                     41 
TOTAL                                   95                                                                                              

 
 
Es defineix un mínim de 30 edificacions “imprescindibles” per a acollir-hi les dotacions 
necessàries per al correcte funcionament del Parc. Tenint en compte que la distribució territorial 
de les masies de propietat pública no és la més adequada, es preveu l’adquisició de més 
edificacions. L’escenari mínim seria el següent: 

 Reutilització: 15 masies adquirides en bon estat. 

 Adequació: 5 masies adquirides i per rehabilitar. 

 Adquisició i adequació: 10 masies més distribuïdes per la serra. 

La valoració econòmica de l’escenari mínim era de 750 M ptes.-1987. L’escenari màxim que 
abastaria incorporar les 123 edificacions es valorava en 5.676 M ptes.-1987. El pla marcava uns 
criteris de prioritat d’adquisició. 

Però les previsions del PEPCo no s’han complert. Aquest doll de diners no ha arribat mai, però 
tampoc ha semblat justificat ni necessari desenvolupar aquesta multiplicitat d’equipaments per a 
fer realitat el Parc. Es preveia un ús major d’equipaments per al picnic i la costellada, però el pas 
del temps ha manifestat una evolució cap a un lleure més vinculat amb el gaudi de la natura. 

L’Inventari - Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del Parc de Collserola  

L’any 1995 i a petició del Patronat Metropolità del Parc de Collserola, el Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local [SPAL] de la Diputació de Barcelona, va fer un Inventari - Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc de Collserola, en el que va identificar 175 elements (des de 
ruïnes amb poc valor fins a edificacions privades en molt bon estat de conservació, passant per 
fonts, aqüeductes, jaciments arqueològics que figuren en la Carta arqueològica de la Generalitat 
de Catalunya o esglésies com el Temple del Tibidabo). D’aquí va sortir un llistat i elements 
d’edificis que es reduïa a 87, sobre els quals es proposava crear un catàleg i recomanava que 
es redactés un Pla Especial de Protecció. Aquest estudi va permetre, d’una manera realista i 
científica, posar al dia l’estat dels elements amb més valor i prioritzar les actuacions. 
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Taula 24: Inventari de patrimoni arquitectònic del Parc de Collserola (DIBA). 

Font: DIBA, 1995. 

Curiosament, les actuacions de recuperació de patrimoni que s’han produït  al llarg del temps, 
s’han fet indistintament tant en elements que formen part del llistat del catàleg com en elements 
que en resten fora (com per exemple la masia de can Baró, a Sant Just Desvern).  La realitat 
pressupostària ha fet que l’estratègia d’actuacions no hagi pogut desenvolupar-se segons un pla 
sistematitzat establert, sinó que ha calgut trobar les oportunitats, complicitats, col·laboracions i 
sinèrgies, tant amb les administracions com amb privats. 

Plans especials de protecció municipals 

Des de l’aprovació del PEPCo, els municipis amb territori dins del Parc han anat aprovant plans 
especials de protecció i catàleg del seu patrimoni arquitectònic.  

El Decret 146/2010, de declaració de Parc Natural 

L’article 8 del Decret estableix que el PEPNat de la Serra de Collserola ha d’incloure, entre 
d’altres determinacions, l’inventariat i la valoració de l’estat de conservació del patrimoni cultural, 
amb les mesures de protecció adequades per a la seva conservació, millora i restauració. 

En la memòria justificativa del decret es defineix el patrimoni cultural i paisatge de la serra de 
Collserola de manera àmplia i s’inclou tant el patrimoni arqueològic, arquitectònic i monuments 
històrics, com el patrimoni etnològic i antropològic, i les àrees d’especial interès paisatgístic. 

 
5.4.1.2. Intervencions 

Les actuacions de recuperació de patrimoni públic han tingut la voluntat de convertir aquests 
elements en equipaments del Parc de Collserola, bé com a contenidors de les pròpies activitats 
que desenvolupa el parc o fins i tot, els ajuntaments (Can Coll, Can Balasc, Mas Pins, Viver de 
Can Borni, Vil·la Joana, Can Solé,...), o bé com a elements culturals o museístics del propi Parc 
(Font de la Budellera, Castellciuró, Font de Can Ribes Poblat Iber de Ca n’Oliver, Poblat Iber i 
Torre Medieval de la Penya del Moro,...). Així mateix, un tercer grup han volgut donar vida i 
funcionalitat al seu entorn (can Calopa de Dalt, Pantà de Vallvidrera, Can Baró,...). En aquest 
darrer apartat hauríem d’incloure les activitats previstes pel PEPCo (restauració, hípica,...) 
desenvolupades per iniciativa privada en algunes masies com a complementàries de l’agricultura. 
La generació d’una activitat comercial en aquestes masies privades ha incidit positivament en la 
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restauració i millora del patrimoni construït, així com en el manteniment de l’agricultura al parc. 
A continuació, s’exposen algunes de les actuacions dutes a terme a Collserola al llarg dels 
darrers anys: 

 

— Masia i capella de La Salut (Sant Feliu de Llobregat): Masia d’origen al s. XV  que acull 
un restaurant del Parc de Collserola. (finalització 1985) 

— Can Coll (Cerdanyola del Vallès): Masia d’origen al segle XV convertida en museu i 
centre d’educació ambiental (finalització 1993) 

— Can Balasc (Barcelona): Masia d’origen al s. XVI esdevinguda estació biològica  i  
centre de recuperació de fauna salvatge (finalització 2000) 

— Mas Pins: Casa de principis del segle XX, esdevinguda centre d’acollida. 

— Can Valldaura. Masia del segle XIX, convertida en equipament de l’IAAC. 

— Fonts diverses. Elements importants en el lleure i en la pròpia identificació del parc, 
amb interès històric, artístic, social, ambiental. 

— Torre del Baró. Element de principis del segle XX, amb una clara voluntat de fita 
identificadora del àrea nord-occidental del parc i alhora de la ciutat de Barcelona. 
Restaurada per l’ajuntament de BCN. 

— Viver de Can Borni (Barcelona): Viver creat per Nicolau Maria Rubió i Tudurí l’any 1919. 
Avui centre logístic del Consorci del Parc de Collserola i espai museístic obert al públic 
(finalització 2006)  

— Can Soler (Barcelona): Masia del s. XIX, convertida en centre logístic d’una agrupació 
d’horts familiars, i futura porta de Parc de Collserola (finalització 2008)  

— Poblat Ibèric de ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès): Jaciment arqueològic S VI – III aC. 
convertit en museu a l’aire lliure (finalització 1999). 

— Poblat ibèric i torre medieval de la Penya del Moro (Sant Just Desvern): Jaciment 
arqueològic S VI – V a III aC. convertit en museu a l’aire lliure (finalització 2002). 

— Pantà de Vallvidrera (Barcelona): Obra de l’arquitecte Elies Rogent (1864), per fornir 
aigua a Sarrià. Avui reserva d’amfibis i aula de natura (finalització 2006) 

— Font de la Budellera (Principis s.XX): Jardí creat per l’arquitecte - jardiner francès Jean 
Claude Nicholas Forestier, avui àmbit d’estada (finalització 1988) 

— Can Calopa de Dalt (Barcelona): Masia del s. XVI, convertida en centre de producció 
vinícola de l’Ajuntament de Barcelona (obres de millora en marxa)  

— Can Cuiàs (Sant Feliu de Llobregat): Masia del s. XVII convertida en seu social del Club 
de Golf Can Cuiàs (finalització 2000). 
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Imatge 1: Can Coll (Cerdanyola del Vallès) 
Font: CPNSC 

 

Al llarg d’aquests  anys s’han dut a terme moltes actuacions, algunes de molta envergadura amb 
finançament propi, sobre tot al principi, quan era necessari crear els equipaments essencials del 
Parc, però posteriorment, ha calgut cercar l’oportunitat i el moment adequat, tot implicant els 
ajuntaments per tal d’inserir projectes de rehabilitació de patrimoni arquitectònic en altres 
actuacions de major abast territorial, o dotant-les com equipaments de la pròpia ciutat, amb una 
percepció social i política molt directa. Els acords de col·laboració amb el sector privat també han 
tingut molta incidència. 

D’altra banda, en els darrers anys, el Parc ha promogut la recuperació i restauració de les fonts 
i altres elements tradicionals com les barraques de vinya. Amb els mitjans propis del Parc, a 
través de convenis institucionals, com el dut a terme entre la Diputació i la Caixa, o donant suport 
a entitats i associacions locals implicades en la conservació del Parc, moltes d'aquestes fonts i 
el seu entorn s'ha vist millorat significativament. L’arranjament d’aquests elements tradicionals, 
com les fonts, les barraques de vinya, els murs de pedra seca i les mines d’aigua, comporta 
millores en l’ús del Parc i afavoreix la biodiversitat. La xifra de fonts ronda les 250 i es calcula 
que encara avui en dia resten un centenar de barraques de vinya. 
 
5.4.1.3. Estat del patrimoni 

L’estat del patrimoni arquitectònic no és bo. Gradualment s’ha anat produint una desvalorització 
d’aquest patrimoni, amb la conseqüent disminució de la vitalitat del Parc i deteriorament de les 
finques. Ja en els anys 90, la Diputació de Barcelona, en el marc dels treball per a l’Inventari - 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del Parc de Collserola, feia la següent valoració: 

 
Taula 25: Síntesi de l’estat dels elements proposats  pel catàleg de la DIBA (a dalt) i relació detallada dels mateixos 
(pàgina següent). 
Font: DIBA, 1995 
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Taula 26: Estat dels elements proposats pel catàleg de la DIBA i relació detallada dels mateixos. 
Font: CPNSC.       
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Taula 27: Estat dels elements proposats pel catàleg de la DIBA i relació detallada dels mateixos. 
Font: CPNSC.  
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5.4.2. Edificacions i urbanització 

El còmput de construccions existents al Parc ascendeix a 750 unitats, de les quals 
aproximadament 560 són habitatges. 

Es calcula que en l’àmbit del Parc de Collserola viuen censats prop de 15.000 habitants en els 
diferents barris i nuclis urbans existents. La major part viuen en els termes municipals de Sant 
Cugat del Vallès (43%) i Barcelona (38%). 

Taula 28: Distribució de la població dins l’àmbit del Parc. 
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Font: CPNSC.      

 
Taula 29: Percentatges de distribució de la població per municipis. M+E fa referència a les masies i altres construccions 
disseminades (incloses també en el total). 
Font: CPNSC. 

 

 
Taula 30: Percentatges de distribució de la població per municipis.  
Font: CPNSC  
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El procés urbanitzador dins del Parc de Collserola té en les urbanitzacions fora d’ordenació, com 
a fenomen general, i en les edificacions aïllades, com a fenomen particular, una de les realitats 
més complexes i problemàtiques.  

En la formulació del PEPCo es va reconèixer l’existència d’aquest fenomen d’edificació i fins i tot 
d’urbanització en sòl de parc forestal. Així, l’apartat I.3.3.2 de la Memòria del PEPCo intitulat “El 
procés urbanitzador a l’interior” enumera, d’una banda, la presència d’urbanitzacions que foren 
reconegudes pel PGM, com el cas dels nuclis de la Floresta o la Rierada, i de l’altra, nuclis 
d’edificació fora d’ordenació però amb taques importants d’ocupació del sòl, com Sol i Aire, Sant 
Medir, Pirineus, Turó del Quirze i Santa Creu d’Olorda.  

Un cas singular és el del nucli de Les Planes, el qual ha tendit a consolidar-se en posteriors 
modificacions del PGM.  

Pel que fa als assentaments fora d’ordenació, el PEPCo expressa la voluntat que a curt termini 
en el sòl parcel·lat es produeixi un procés de restitució de l’espai natural i a llarg termini es retorni 
aquest sòl al destí de parc forestal, continuant la tasca iniciada per l’extinta Corporació.  

Cal tenir en compte que en el moment de l’aprovació del PEPCo la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, en tant que administració competent per a executar el PGM, havia dut a terme un 
programa molt ambiciós en aquest terreny. L’any 1984 es va constituir al sí de la Corporació 
l’Equip de Gestió i Tractament de les Urbanitzacions Il·legals. Aquest Equip va treballar a partir 
d’un programa d’intervenció per executar el planejament i fer complir la legalitat urbanística sobre 
les 9 parcel·lacions més importants detectades en el seu àmbit territorial d’actuació. La seva 
tasca consistia bé en l’expropiació de les parcel·lacions il·legals en sòls de sistemes generals o 
bé mitjançant la requalificació de terrenys modificant el PGM en els casos en què la problemàtica 
social i la menor qualitat de l’espai natural així ho aconsellaven.  

Actualment, Sol i Aire i Sant Medir continuen existint, pel que fa a la dels Pirineus existeix un 
compromís del Consorci de fer-se càrrec de l’enderroc en el marc d’un acord preferent de 
compravenda, en avançat estat de tramitació i pendent de la tercera i última fase; la del Turó del 
Quirze fou enderrocada per l’extinta Corporació Metropolitana de Barcelona mentre que de la de 
Santa Creu d’Olorda només resten dues edificacions, atès que la propietat ha assumit, en un 
procés temporal llarg però continu el seu enderroc. 

Les àrees urbanitzades dins del parc ocasionen tot una sèrie de problemes que tenen una 
transcendència significativa en la qualitat ecològica i paisatgística del parc. Entre altres, 
esmentarem les captacions il·legals d’aigua, els abocaments,  la accessibilitat, els serveis i les 
qüestions associades a les franges de protecció d’incendis. 

De la lectura del PEPCo es desprèn que no és un objectiu bàsic d’actuació la problemàtica dels 
assentaments fora d’ordenació, que té un abast més enllà fins i tot de l’àmbit metropolità. En 
canvi, el PEPCo si que tracta la dimensió més particular del mateix fenomen, com és el cas de 
les edificacions fora d’ordenació. Així, tenint en compte el context històric en el qual s’elaboraven, 
les Normes Urbanístiques del PEPCo disposen de forma expressa que en el sòl qualificat de 
parc forestal totes les edificacions existents que no quedin incloses en cap catàleg actual o futur 
de protecció han de desaparèixer i retornar el sòl al destí original de parc forestal. Tanmateix, es 
podrà atorgar un dret de superfície pel menor termini possible sempre que no dificulti el 
desenvolupament del PEPCo i en les condicions fixades per la Disposició transitòria primera de 
les Normes Urbanístiques del PGM. Finalment el PEPCo determina que totes les edificacions 
situades en qualificacions de parc forestal, incloses o no en els llistats esmentats, podran ser 
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expropiades d’acord amb l’article 206 de les Normes Urbanístiques del PGM i amb les precisions 
que s’estableixen en aquestes Normes per a l’activitat agrícola. 

En aquests supòsits, tant es troben autoconstruccions amb materials de rebuig industrial com 
ocupació d’edificacions fora d’ordenació en un estat arquitectònic de ruïna o molt precari.  

Des de 1987 l’ens gestor del Parc ha impulsat diverses accions d’enderrocaments d’edificacions 
fora d’ordenació i manifestament il·legals, ja sigui amb els recursos propis o amb la col·laboració 
dels ens locals vinculats al territori. Com exemples es poden citar els següents: barraques i horts 
il·legals a la riera de La Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat; les cases dels 
treballadors de la SANSON, a Sta. Creu d’Olorda, terme municipal de Barcelona; diverses 
edificacions fora d'ordenació al torrent de Batzacs, al terme municipal del Papiol; els berenadors 
de Los Pinos i Las 4 Niñas, al pantà de Vallvidrera, al terme municipal de Barcelona; barraques 
a Torre Baró, al terme municipal de Barcelona; barraques a Can Cuiàs i al torrent d’en Tapioles, 
al terme municipal de Montcada i Reixac; edificacions de la urbanització Los Pirineos, al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès, o a la Font de la Beca al terme municipal de Sant Just 
Desvern. 

 

 

5.5. Infraestructures  

Collserola es troba al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona amb una població amb unes 
necessitats de serveis que inevitablement condicionen el seu paisatge i la connectivitat dels 
ecosistemes naturals. El gran nombre d’infraestructures que voregen i travessen el parc provoca 
fragmentació dels hàbitats i incrementa el seu aïllament ecològic. Així mateix, per la seva situació 
estratègica es troba sempre al centre de noves necessitats i requeriments de la ciutat que 
augmenten la demanda del pas de noves infraestructures i serveis. 

Cada dia travessen per les diferents infraestructures viàries del Parc, gairebé un total de 50.000 
vehicles, dels quals destaquen els túnels de Vallvidrera amb uns 33.000 vehicles diaris en els 
dos sentits Barcelona-Vallès. La carretera de l’Arrabassada (BV-1417) o la de Vallvidrera (BV-
1462) tenen un trànsit considerable amb prop de 8.000 vehicles cadascuna d’elles en els dos 
sentits de la marxa. Pel que fa a l’accessibilitat amb els Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya 
cada any travessen el parc de Collserola més de 30 milions de passatgers. 

Des de ja fa 30 anys, tot i en un context socioeconòmic considerablement diferent, el Pla Especial 
del Parc de Collserola (PEPCo) ja subratllava els impactes de les infraestructures de serveis i de 
vialitat en el paisatge de Collserola. Actualment, amb un gran nombre d’infraestructures ja 
desenvolupades travessant Collserola, ens estem enfrontant a una situació preocupant de cara 
als seus impactes en la connectivitat dels ecosistemes. 

L’experiència de gestió per part del Consorci del Parc ha assolit molt bons resultats en el diàleg 
i la negociació amb les principals companyies de serveis arribant a acords i solucions tipus que 
minimitzen les pertorbacions de les infraestructures i els serveis. Un exemple destacat és el 
Conveni entre ENDESA i el Consorci del Parc de la Serra de Collserola per optimitzar i 
racionalitzar la xarxa elèctrica que travessa el Parc, que preveu actuacions que redueixen 
considerablement l’impacte visual i sobre la fauna d’aquestes infraestructures. 

Un altre aspecte important és el que fa referència a les pròpies necessitats d’infraestructures del 
parc per ordenar i donar un nivell de servei adequat a la demanda creixent en ús públic i activitats 
socials. 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

La instal·lació de noves infraestructures i el manteniment de les existents és un aspecte central 
en ordre a la conservació i al control de les pertorbacions del Parc.  

 
5.5.1. Infraestructures de serveis 

5.5.1.1. Línies elèctriques 

El subministrament elèctric de Barcelona i el seu entorn es fa a través de línies de 220 kV i 110 
kV respectivament. Collserola, per les seva ubicació estratègica i naturalesa d’espai lliure, ha 
concentrat molts dels traçats de les línies aèries d’alta tensió. Al Parc hi ha 280 km de línies 
elèctriques d’alta (220 i 110 kV) i mitja (25 i 11 kV) tensió repartides entre les de transport i 
distribució. 

Les infraestructures de transport d’electricitat són de connexió travessera. La pròpia llibertat de 
col·locació de les torres de suport als turons de la serra ha donat una xarxa indiferenciada, 
excessivament dispersa, que uneix les estacions transformadores col·locades a les voravies de 
les ciutats. La lògica de la implantació actual correspon a una adquisició més econòmica del sòl 
i a un recorregut més curt del traçat. 

La titularitat de les línies que passen per Collserola es reparteix entre les empreses ENDESA i 
REE. Hi ha moltes línies que, fruit de l’intercanvi de titularitat entre companyies estan duplicades 
però que es mantenen per raons de seguretat en el subministrament.  

La gestió del Consorci i els acords assolits amb les companyies s’han materialitzat en la retirada 
de 36 km de línies i en el soterrament de 14 km de línies de 25 kV. S’han fet millores a les torretes 
per evitar electrocucions i s’han col·locat salvaocells als cables per evitar col·lisions. 

El 15 de març de 2017 va entrar en vigor el conveni que regula les relacions tècniques entre 
ENDESA DISTRIBUCIÓN SLU i el CPNSC per a millorar la qualitat del servei i la integració amb 
el medi natural de la xarxa de distribució elèctrica de la companyia dins l’àmbit del parc. Tindrà 
una durada fins el 31 de desembre de 2019. 

Segons aquest conveni, ENDESA preveu reduir en els propers tres anys un 19% del traçat aeri i 
substituir un 21% de la xarxa aèria convencional per un nou sistema de cables aïllats i trenats en 
aquells punts on sigui impossible reconfigurar-la o suprimir-la. D’aquesta manera es canviaran 
18,5 quilòmetres de cablejat de mitjana tensió per un altra tipus que reduirà notablement l’impacte 
visual gràcies a una reducció important de les mides i de l’amplitud física de les línies. A més, 
també es realitzaran els mateixos treballs al cablejat de baixa tensió, concretament a 2,4 
quilòmetres, ja que la resta de cablejat que hi ha d’aquestes característiques ja s’havia anat 
adaptant anteriorment. Cal destacar que aquest tipus de cablejat també minimitzarà el risc de 
col·lisió i electrocució per part de la fauna.  

Les actuacions també beneficiaran la qualitat del servei gràcies a la introducció de les últimes 
innovacions tecnològiques, tant pel que fa a les línies elèctriques aèries com a l’automatització i 
digitalització de la xarxa. 

Un altre aspecte interessant és el compliment de les mesures a aplicar en les línies elèctriques 
per a la prevenció dels incendis forestals. En aquest sentit s’acompleixen els corresponents Plans 
triennals de manteniment i, des de fa anys, com instrument complementari s’ha redactat un “plec 
de prescripcions tècniques per a la regulació dels treballs forestals vinculats a les actuacions en 
línies elèctriques” amb l’objecte de preservar el màxim els valors naturals.  

Les línies elèctriques al medi natural tenen un impacte ambiental, tant pel que fa al paisatge com 
als riscos que impliquen per a la fauna i també el potencial risc d’incendi. Per això, les noves 
propostes haurien d’anar acompanyades d’un programa de racionalització. Es proposa un criteri 
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de traçat per a les noves implantacions, en el sentit de resseguir l’anella viària metropolitana i de 
no creuar més la Serra per l’interior. Així mateix, es planteja la reconsideració d’alguns traçats 
especialment agressius en relació a l’entorn. 

D’entre els possibles projectes de futur que caldrà valorar destaca la proposta de la Red Eléctrica 
de España [REE] d’unir Santa Coloma de Gramenet i Sant Just Desvern amb una línia de molt 
alta tensió (MAT) aèria per Collserola, la qual podria tenir un impacte negatiu molt important sobre 
la Serra de Collserola. 

 

5.5.1.2. Xarxa d’aigua 

Les infraestructures d’aigua segueixen un esquema d’anella incomplet, amb un element 
travesser per la vall de la riera de Vallvidrera. Els nuclis interns es proveeixen o bé mitjançant els 
pous de captació o bé per la xarxa de distribució que circula pel traçat central de la riera de 
Vallvidrera. 

5.5.1.3. Telecomunicacions 

La situació central del massís de Collserola en relació a Barcelona i al seu entorn metropolità i la 
posició topogràficament privilegiada que té la carena del Tibidabo han configurat aquest sector 
com un suport estratègic d’instal·lacions de telecomunicació. Entre aquestes instal·lacions 
destaca la Torre de Collserola, la torre de telecomunicacions inaugurada el 1992 amb motiu 
dels Jocs Olímpics de Barcelona.  

En aquest tipus d’instal·lacions també ens trobem en què, encara que moltes vegades l’objectiu 
de fer-ne una de nova és el de concentrar i, per tant, reduir la dispersió d’elements sobre el 
territori, la realitat és que això no es produeix i el que succeeix és que cada nova instal·lació que 
es col·loca té un efecte acumulatiu. 

 

5.5.2. Prevenció d’incendis 

Infraestructura de prevenció d’incendis 

El parc de Collserola disposa d’un Dispositiu de prevenció d’incendis, pioner a Catalunya, des de 
l’any 1984. Avui dia, aquesta xarxa compta amb més de 190 quilòmetres, aptes pel pas de 
camions de bombers. 

Aquest dispositiu respon a una estratègia coordinada pel Consorci del Parc que estén el seu 
efecte més enllà del Parc amb un radi de cobertura en vigilància de més de 60.000 ha,  de forma 
coordinada amb la Generalitat,  la Diputació de Barcelona, cossos de policia autonòmics i 
estatals, i resta d’administracions locals; en particular els bombers de Barcelona, policies locals 
i les APF dels diferents municipis involucrats. 

La infraestructura associada al Dispositiu es pot classificar en: 

Infraestructures de prevenció passiva. 

Consisteix en aquelles actuacions que tenen per objecte disminuir la vulnerabilitat del territori en 
relació als incendis forestals. Les diferents accions s’agrupen en: 

 Sensibilització i divulgació, amb la distribució de fulletons informatius, d'un espai web 
específic de la campanya i la introducció de la prevenció dels incendis forestals dins els 
continguts pedagògics dels centres educació ambiental. 

 Vigilància del compliment de la legislació vigent, tasca que realitza el cos 
 de guardes del Parc, vetllant pel compliment de les normatives. 
 Actuacions sobre la vegetació amb el manteniment i creació de franges de protecció 
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 la formació d’espais oberts i zones de pastura i amb la creació de tancats per a 
l’estabulació ocasional dels ramats. 

 Arranjament i conservació de la Xarxa del Dispositiu de Prevenció  d’Incendis del Parc. 
La xarxa DPI està formada per una xarxa de camins aptes per a la circulació de vehicles 
de vigilància i d’extinció, degudament senyalitzats sobre el terreny. Es classifiquen, 
segons el criteri establert en el Pla INFOCAT (Pla Especial d’Emergències per Incendis 
Forestals de Catalunya), en camins primaris, camins secundaris i camins terciaris. 

 Sistema d’hidrants, dipòsits emmagatzemadors d'aigua, bases per helicòpters i elements 
auxiliars. 

 Programa de control d’usos perillosos, que compren el seguiment per part del Consorci 
de les tasques preventives que han d’efectuar les companyies elèctriques, amb els seus 
plans triennals. A més, promoció d’establiment de convenis de col·laboració amb la 
finalitat de reduir l'impacte d’algunes de les línies que travessen el Parc. 

Infraestructures de prevenció activa. 

És una de les claus per minimitzar la superfície cremada per incendi a l'intentar reduir al màxim 
el temps d’arribada dels mitjans d’extinció. En relació a la prevenció activa, hi ha un sistema 
d’alerta meteorològica coordinat amb els bombers de Barcelona i un servei de vigilància format 
per 13 torres de vigilància fixa (7 dins del Parc, 3 a la serralada de Marina i 3 a l’altra banda de 
la vall del Llobregat) i diversos equips de vigilància mòbil integrats per la guarderia del Parc, els 
mossos d’esquadra i les policies locals dels municipis. 

El Dispositiu adopta les següents mesures: 
 Informació de les situacions de risc en temps real 
 Detecció 
 Descripció fiable de l'indret i característiques del foc 
 Col·laboració dels mitjans d'extinció 
 Infraestructures de recolzament a l'extinció 
 Vigilància mòbil 

Tot el Dispositiu està coordinat pel Consorci del Parc de Collserola i hi estant integrats els 
principals agents responsables de la prevenció i extinció d’incendis. 

Al web del Parc hi ha un apartat específic sobre el Dispositiu de Prevenció d’Incendis on es poden 
consultar les dades actualitzades del funcionament del dispositiu així com s’informa diàriament 
del perill d’incendi forestal i si s’ha activat algun nivell del Pla Alfa. En cas d’activar-se el nivell 2 
o 3 d’aquest pla també es publica una nota a l’apartat d’avisos del web del Parc. D’aquesta 
manera, l’usuari rep una informació molt útil a l’hora de planificar una sortida pel Parc Natural de 
Collserola, sobretot a l’estiu. 

El Pla especial té previst completar la infraestructura de prevenció d’incendis que queda pendent 
condicionar en els àmbits del Turó de Montcada i el Puig Pedrós de l’Obac, àmbits inclosos en 
la delimitació del Parc amb la declaració del Parc Natural del la Serra de Collserola. 

La xarxa de prevenció d’incendis es descriu a l’apartat 2-Xarxa rodada secundària: camins i 
pistes forestals del següent capítol 5.5.3. Infraestructures de comunicacions. 

 
5.5.3. Infraestructures de comunicacions 

Quan es va començar a estudiar el tema viari, en l’elaboració del PEPCo, fa més de 30 anys, 
apareixien tot un seguit d’incògnites, conseqüència de la progressiva implementació del PGM 
encara de recent aprovació i poc madur en la seva execució, i també entorn del concepte d’un 
espai protegit en el cor de l’àrea metropolitana de Barcelona, en un territori que no disposava 
d’antecedents en aquest sentit i que per tant, sobre el mateix, es feia una nova i atrevida aposta.  
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Per aquest motiu en el document del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del 
Parc de Collserola, aprovat l’any 1987, es fa una anàlisi  molt exhaustiva del tema viari, tant a la 
informació, com a les determinacions i a l’estudi Econòmic - financer  i es plantegen jerarquies, 
tipificacions, definicions, qualificacions, després d’aquests estudis i amb funcionament efectiu de 
l’espai protegit i gestionat amb un òrgan gestor creat “ad hoc”, havent assolit la declaració de 
Parc natural l’any 2010, i quan ja es treballa per la redacció d’un nou Pla Director Urbanístic 
(PDU) de l’Àrea metropolitana de Barcelona, les coses esdevenen molt més clares i senzilles a 
l’hora de plantejar el model de xarxa rodada que volem per al Parc de Collserola, doncs moltes 
d’aquelles hipòtesis que es varen plantejar s’han concretat, d’altres s’han esvaït per irreals o 
perquè la realitat ha anat cap a una altra banda. 

Actualment la xarxa rodada del parc es desenvolupa segons les següents tipologies: 
 
5.5.3.1. Xarxa rodada principal  

Esta formada per les principals vies de comunicació; que són els següents: 
 Autopistes i Autovies: mantingues per l’Estat, La Generalitat, Concessionàries, AMB 
 Carreteres Principals: mantingues per l’Estat o la Generalitat 
 Carreteres Locals: mantingudes per la Diputació de Barcelona o la Generalitat 

La xarxa rodada principal travessa el parc i comunica nuclis urbans situats tant a l’exterior com a 
l’interior. Les vies que formen part d’aquesta xarxa sumen una longitud de 55,9 Km i són les 
següents:  

 C16 (túnels de Vallvidrera) 
 BV-1415 (Horta – Cerdanyola del Vallès) 
 BV-1417 (de Gràcia a Sant Cugat) 
 BV-1418 (del Tibidabo – Vallvidrera) 
 BV-1462 (Sarrià – Vallvidrera– Sant Cugat del Vallès) 
 BV-1468 (Vallvidrera – Molins de Rei).  

A més a més, hi ha 2 carreteres que pengen de les anteriors i que tenen un estatus incert, atès 
que no estan sota titularitat de les administracions que ostenten aquesta competència. Aquestes 
carreteres són: 

 La Carretera del cementiri (BV-1415– N150)  
 La carretera La Floresta – Sant Bartomeu de la Quadra (BV-1462 – BV 1468). 

Tots els trams de la xarxa rodada principal formen part del Nivell 1 del Dispositiu de Prevenció 
d’Incendis. 

Així tenim que la vialitat arterial / intermunicipal metropolitana prevista al PGM ha anat a menys. 
De totes les previsions plantejades, l’única que s’ha fet realitat ha estat el Túnel de Vallvidrera 
(C16), inaugurat l’any 1991. En canvi, no s’han executat el Túnel Central ni el Túnel d’Horta i s’ha 
desprogramat la Via de Cornisa.  
 
5.5.3.2. Xarxa rodada secundària: camins i pistes forestals 

Els eixos que permeten la circulació rodada i no formen part de la xarxa principal es diferencien 
bàsicament per si formen part o no de la xarxa viària de prevenció d’incendis. La xarxa secundària 
pot estar oberta (sense cap restricció a la circulació rodada), o tancada (per cadenes o altres 
mitjans). Hi ha 2 tipologies: 
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

a) Xarxa de prevenció d’incendis 

S’ha codificat en funció de les especificacions del Pla INFOCAT pel que fa l’encreuament de 
camions de bombers en un mateix tram. El nomenclàtor de la xarxa (A01,B04,C12,…) senyalada 
al terreny està en relació amb els sectors del parc que defineix la xarxa rodada principal. Es 
subdivideix en les categories següents:   

 Primari (2 vehicles poden circular i crear-se en sentit contrari) 
 Secundari (Existència de giravolts que permeten canviar de sentit) 
 Terciari (Tram de sentit únic) 
 Accés DPI: accessos Torres de Guaita, Dipòsits i Basses Helicòpters Bombarders 

El CPNSC realitza el manteniment d’aquests camins de forma triennal.  

També formen part de la xarxa de prevenció d’incendis determinats accessos  des de la trama 
urbana a les pistes forestals i des de de carreteres a pistes forestals.  

b) Altres camins i pistes forestals 

En els camins oberts el manteniment és aproximadament el doble dels tancats. La secció general 
és d’uns 4 metres d’amplada i el paviment majoritari és de terra, amb alguns trams pavimentats. 
Les cunetes també són de terra encara que alguns tenen cunetes de formigó, com en el cas de 
la carretera de les Aigües, el camí antic de Vallvidrera, el camí de Vilajoana al Rectoret.  

A banda de la xarxa de prevenció d’incendis hi ha moltes altres pistes i camins que permeten la 
circulació rodada i que no formen part de la xarxa de prevenció d’incendis. Són camins que o bé 
porten a masies, edificacions del catàleg, amb pas restringit en finca pública o privada, accessos 
a instal·lacions, conreus, etc. 

 

5.5.3.3. Xarxa d’itineraris, GR, i passejades 

L’esquelet de xarxa viària rodada s’ha completat amb els trams per on passa algun itinerari (a 
peu o en bicicleta) promogut i mantingut pel CPNSC (àrees de lleure, BTT, Temàtics), pels 
municipis consorciats, per la xarxa de GR i PR-C, o bé per d’altres entitats. Es dóna la 
circumstància que un mateix itinerari pot tenir trams que coincideixen amb la xarxa rodada i trams 
que van per corriol. Tota la xarxa rodada pròpia del parc estarà codificada i senyalitzada i 
expressada a nivell cartogràfic. 

En el context d’una utilització del parc el menys agressiva possible i el màxim de sostenible, per 
a aquelles persones que no accedeixen al parc de forma autònoma (a peu o amb bicicleta), és 
important  fomentar l’ús del transport públic, per la qual cosa, amb la col·laboració i implicació de 
tots els municipis, cal facilitar l’accés al parc des de les terminals (parades, estacions, 
baixadors,...) dels diferents mitjans de transport públic (metro, autobús, FGC, RENFE, funicular, 
tramvia). Per això cal potenciar la informació, la senyalització o les actuacions conjuntes, per 
adaptar i facilitar aquesta connexió del parc amb la zona urbana. 

 

 

 



123 

 

5.6. El planejament territorial i sectorial 

5.6.1. El planejament territorial i sectorial 

En aquest apartat es realitza una anàlisi dels plans territorials i sectorials que poden tenir una 
clara incidència a Collserola, tant a nivell territorial com en temàtiques sectorials relacionades 
amb els espais oberts, l’aigua, el medi ambient, la mobilitat, entre d’altres. 

Seria un error pretendre que aquest capítol fos una síntesi precisa sobre les polítiques públiques 
en vigor i que cal desenvolupar en l’àmbit de Collserola. Més aviat, aporta una matriu de 
referència que facilita la coherència espacial i temporal d’aquestes polítiques amb el present 
document de planejament. 

 

5.6.1.1. Planejament territorial 

El planejament territorial té una posició superior al planejament urbanístic municipal o 
supramunicipal al qual dóna normes d’aplicació directa, directrius que aquest haurà de 
desenvolupar i concretar obligadament i recomanacions. D’aquesta manera, el planejament 
territorial coordina i harmonitza a una escala superior els diversos plans urbanístics que es puguin 
formular. 

El Pla territorial general de Catalunya (PTGC) regula a nivell català els plans territorials parcials 
i, per tant, regula les determinacions del PTMB, pla que alhora estableix el marc d’ordenació 
territorial per la RMB on s’inscriu Collserola. Del PTGC se’n deriva també la reflexió sobre els 
criteris pel planejament territorial en els que s’han basat els plans territorials parcials, dels quals 
podem citar els més vinculats als objectius de preservació de Collserola: afavorir la diversitat del 
territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica; protegir els espais naturals, agraris i 
no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori; preservar el paisatge 
com un valor social i un actiu econòmic del territori; moderar el consum de sòl; facilitar el transport 
públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments; atendre 
especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 

El Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona (PTMB) atorga a la serra de 
Collserola la categoria de protecció especial pel seu interès natural i agrari dins del sistema 
d’espais oberts de l’àmbit metropolità. Els espais de protecció especial han de mantenir la 
condició d’espai no urbanitzat, i amb aquesta finalitat, serà classificat com a sòl no urbanitzable 
pels plans d’ordenació urbanística municipal. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin 
d’ubicar necessàriament en espais de protecció especial, com també la millora dels que hi ha en 
aquesta classe d’espais, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han 
d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements singulars del 
patrimoni natural i cultural. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures 
en l’entorn territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten 
de forma substancial els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. Dins 
l’Avaluació ambiental estratègica del PTMB es determinen propostes referents a espais d’interès 
per la connectivitat ecològica de les quals set afecten de manera directa als entorns de Collserola. 

 

5.6.1.2. Plans sectorials i projectes d’abast metropolità amb incidència sobre el Parc 
natural 

D’altra banda, el planejament sectorial, està específicament destinat a ordenar un aspecte de la 
realitat territorial: els espais d’interès natural, cicle de l’aigua, la producció i distribució 
d’energia, etc.  
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

Dels 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 legislació 
urbanística. L’àmbit de protecció de la serra de Collserola és el mateix que el PEPCo excloent 
les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable. El 2010, amb la declaració com a Parc 
Natural, s’incorpora 39 sectors d’ampliació al límit del PEIN que comporta l’ampliació de la 
superfície protegida pel PEIN en 779,29 ha. 

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. La serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i hàbitats 
d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa d’una situació estratègica 
pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. 

Els terrenys de Collserola en estar inclosos en espais naturals protegits i espais d’interès 
connector, 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 constitueix el nivell superior de planificació de la superfície forestal de Catalunya i 
s’haurà de desenvolupar 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 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 
relacionat amb l’entorn forestal; unes fites preservades i revaloritzades, que es mantinguin com 
a referents visuals i identitaris de qualitat; un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les 
panoràmiques més rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de 
Collserola. També realitza una sèrie de propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la 
protecció, a la gestió i a l’ordenació. 

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 
hidromorfològica 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 
planificació dels espais fluvials (PEF). Així doncs, els límits de la zona potencialment inundable 
de Collserola es representen amb criteris geomorfològics i es considera que inclou la totalitat de 
la plana d'inundació i la primera terrassa, mentre que les terrasses més antigues s'interpreten 
com a no inundables. Tot i això, el PEF del Llobregat delimita certs espais de la serra de 
Collserola com a zona inundable de la riera de Vallvidrera i la de Rubí. El PEF del Besòs també 
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delimita certs espais de Collserola com a zona fluvial, sistema hídric i zona inundable de la riera 
de Sant Cugat. 

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 
estableix 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. 

A nivell metropolità, 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 estratègies 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 contaminació lluminosa i plantejar mesures correctores; per citar les 
més rellevants. 

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 
(mitjançant el Túnel d’Horta, d’acord amb el PTMB, que és el document que concreta les 
previsions del PITC a la regió metropolitana); la realització d’una connexió soterrada al Turó de 
Montcada; així com un ramal amb característiques d'alta velocitat que ha de connectar el ramal 
del Llobregat i el del Besòs per darrere de Collserola. Respecte a la xarxa viària, es proposa 
reconsiderar el traçat reservat per la construcció de la via de cornisa entre Molins de Rei - 
Cerdanyola del Vallès elaborant un traçat que eviti l'afectació de Collserola i que s'integri 
perimetralment als àmbits urbans que travessa i, en particular en el cas del tram Sant Cugat - 
Molins desafectar el traçat actualment reservat. El PTMB tampoc contempla ni els túnels viaris 
Central i d’Horta ni l’anomenada via de semicornisa.  

El Pla director d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) preveu també 
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’aplicació 
dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, 
propostes operatives i indicadors de control. Les DNM s’apliquen a tot el territori de Catalunya i 
tenen la naturalesa de pla territorial sectorial amb adequació a les directrius establertes pel 
PTGC. Les DNM han de servir per a l’elaboració dels PDM i PMU. En aquest sentit, el Pla director 
de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM), conté 75 mesures, de les quals una 
bona part afecten a la mobilitat del corredor Collserola. D’aquestes mesures cal destacar: 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 infraestructures 
nodals de suport a la mobilitat; el programa i criteris de disseny de les noves infraestructures 
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 contenir 
estratègies de mobilitat sostenible de l’AMB, el pla d’accés als sectors industrials i definir la xarxa 
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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. 

Per acabar, en l’anàlisi de la incidència d’altres plans sobre Collserola 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. 

 

Diagrama 16: Índex I2 de valoració de la biodiversitat a l’AMB.  
Font: elaboració pròpia. 
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Diagrama 17: El sistema de parc forestal del PGM de 1976 ocupava el 74% de l’àmbit actual del Parc Natural.  
Font: AMB. 
 
 

   

Imatge 2: Exemple representatiu de la qualificació com a equipament d’àmbit metropolità (clau 7c) d’uns terrenys que en 
la realitat són camps de conreu (Cerdanyola del Vallès).  
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5.6.2. El planejament urbanístic 

El Pla general metropolità de Barcelona (PGM) (1976) va optar per reconèixer a la Serra de 
Collserola un paper preponderant dins el conjunt d’espais lliures de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, recollint els antecedents històrics de figures com el Regional Planning de Rubió i 
Tudurí per a la Generalitat republicana, fins al Pla Provincial de Barcelona que preveia la creació 
del Parc del Tibidabo. Aquests antecedents cristal·litzen amb els esforços del planificador 
metropolità amb l’elaboració del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc 
de Collserola (PEPCo).  

En aquest apartat, es fa la síntesi i la diagnosi del planejament urbanístic metropolità, focalitzant 
en el PGM i el PEPCo en tant que són les principals figures de planejament urbanístic que regulen 
el Parc Natural de la Serra de Collserola, a banda de referir per la seva incidència les 
determinacions de caràcter urbanístic que conté el 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. 

 

5.6.2.1. Determinacions de caràcter urbanístic del Decret 146/2010 

El Decret 146/2010 estableix un seguit de determinacions de caràcter urbanístic (d’aplicació en 
l’àmbit de Parc natural que el Decret defineix) que es resumeixen a continuació. 

En relació amb el règim urbanístic: 

— S’aplicarà el règim d’ús que preveu el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) per al 
sòl no urbanitzable, amb independència de la classificació urbanística que li atorgui el 
planejament vigent. 

— Pel que fa als sòls qualificats d’equipaments, el règim d’ús serà el del planejament 
urbanístic vigent, amb les limitacions del TRLU per al sòl no urbanitzable. 

— La qualificació de zona verda és compatible sempre que l’ús d’aquests espais sigui 
congruent amb la naturalesa dels espais naturals declarats. 

També estableix unes normes bàsiques de protecció d’acord amb les quals: 

— Els usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders i recreatius s’han de continuar 
desenvolupant de forma compatible amb la protecció de l’espai natural. 

— En les reserves naturals parcials els usos i aprofitaments no poden suposar la 
desaparició ni degradació dels valors naturals protegits. 

— Els usos públics s’han de desenvolupar sense que representin efectes negatius sobre 
els valors naturals protegits. 

— S’admet la conservació, millora i la construcció de noves infraestructures, equipaments 
i instal·lacions, d’acord amb el règim urbanístic 

Per últim, el Decret identifica unes àrees, anomenades espais de regulació especial (ERE) i 
delimitades amb caràcter indicatiu, com a sectors amb una major vinculació amb la trama urbana. 
En aquests àmbits, l’objectiu és permetre l’establiment d’una regulació urbanística que garanteixi 
la relació harmònica entre la ciutat i el parc, ordenar l’ús públic i dignificar el caràcter dels espais 
periurbans. N’hi ha de dos tipus: 

— D’ordenació específica, que són els espais amb una presència significativa d’habitatges 
o àmbits d’equipaments a desenvolupar. 

— D’enllaç, que són espais que formen part del sistema general d’espais lliures, aptes per 
a la contenció del creixement urbà, i que es configuren com a portes d’entrada al Parc 
amb un ús social més intens. 
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5.6.2.2. El planejament urbanístic general 

El Pla general metropolità (PGM) de 1976 

Objectiu principal: 

L’objectiu principal del PGM de 1976 en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola va ser 
el de protegir les àrees forestals contra la forta pressió edificatòria i d’urbanització d’aquell 
moment i la de fomentar el gaudi i l’ús públic (idea de parc metropolità). Per a donar compliment 
a aquest objectiu, PGM va qualificar com a sistema de parc forestal el 78% de l’àmbit del Parc, 
que es corresponia amb la superfície de bosc existent a conservar (clau 27), repoblar (clau 28) o 
protegir com a reserva natural (clau 29). 

La normativa del PGM va establir que els terrenys amb aquesta qualificació estan sotmesos a la 
legislació específica de protecció de les masses forestals, estan preservats de la urbanització i 
no podran ser destinats a usos que impliquin la transformació del sòl i la pèrdua dels valors 
naturals. 

Respecte a la qualificació de parc forestal a protegir com a reserva natural (clau 29), la normativa 
limitava els usos i les edificacions als destinats a la protecció i conservació del parc i els 
relacionats directament amb l’activitat científica. 

Previsions en relació amb els espais rústics no forestals: 

A diferència de les àrees forestals, el PGM no va preservar de la urbanització els espais agrícoles 
i oberts no forestals del Parc de Collserola situats a la vall del Llobregat i la plana del Vallès. Si 
bé una part d’aquests sòls es van qualificar com a sòls rústics i espais lliures a mantenir (7,4% 
de l’àmbit del Parc), la resta es van destinar a reserves (de caràcter metropolità) dels sistemes 
d’equipaments, cementiris i serveis tècnics (7,1%) o es van classificar com a sòl urbanitzable. 

Sòl destinat a usos urbans: 

El PGM de 1976 preveia la transformació urbanística de 729,8 Ha de terreny (classificat com a 
sòl urbanitzable). Si se li suma el sòl classificat com a urbà (93,9 Ha), es conclou que gairebé el 
10% de l’àmbit actual del Parc natural de Collserola estava destinat a usos urbans. 

Previsions en relació amb la xarxa viària: 

El PGM va preveure el pas de diverses infraestructures de mobilitat com ara el túnel de 
Vallvidrera, el túnel central, el túnel d’Horta, la via de cornisa i una drecera a la carretera de la 
Rabassada. Aquestes reserves es deuen a les previsions de creixement i la concepció de la 
mobilitat dels anys 70 i a la voluntat d’articular el territori i les noves centralitats (com ara el centre 
direccional de Cerdanyola) amb vies intermunicipals d’escala metropolitana. 

Patrimoni construït i assentaments edificatoris fora d’ordenació: 

Per últim, en relació amb el patrimoni construït, el PGM de 1976 va qualificar menys d’una desena 
d’àmbits com a zona de verd privat d’interès tradicional (clau 8b). I va deixar en situació de fora 
d’ordenació diversos assentaments edificatoris com ara Sol i Aire, Sant Medir, mas Fortuny, Pi 
d’en Balç i cal Notari. Per aquests assentaments es preveia l’extinció, ja fos immediata 
(mitjançant l’expropiació) o diferida (a través del dret de superfície, amb una durada màxima de 
75 anys). 
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Diagrama 18: Qualificacions de rústic protegit de valor agrícola (clau 24), espai lliure permanent (clau 26) i 
parc forestal de repoblació (clau 28) que la Modificació del PGM de 1991 va incorporar al sistema de parc 
forestal de conservació (clau 27). 
Font: AMB. 
 

   

Imatge 3: Qualificacions urbanístiques en l’àmbit de Les Planes de Sant Cugat abans (esquerra) i després 
(dreta) de la Modificació del PGM de 1991. 
Font: AMB. 
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Evolució del PGM des del 1976 fins a l’actualitat 

Des de l’any 1976 fins a l’actualitat s’han aprovat més de 60 modificacions puntuals del PGM en 
l’àmbit del Parc natural de Collserola. 

De totes elles cal destacar la MPGM dins l’àmbit del Parc de Collserola de l’any 1991, que es 
redacta en paral·lel al PEPCo i que consisteix en: 

— Agrupar amb la qualificació de sistema de parc forestal de conservació (clau 27) els 
terrenys qualificats com a sòl rústic protegit de valor agrícola (clau 24), lliure permanent 
(clau 26) i parc forestal de repoblació (clau 28). 

— Possibilitar els usos recreatius i de lleure a les edificacions tradicionals d’interès del 
sistema de parc forestal de reserva natural (clau 29). 

— Regularitzar la urbanització de Les Planes de Sant Cugat. 

De l’anàlisi de la resta de modificacions s’identifiquen 5 tipologies de plans, en funció del seu 
objectiu, que s’expliquen a continuació.  

Les modificacions que desclassifiquen sòl urbanitzable, que són aquelles que tenen com a 
finalitat preservar àmbits de sòl de la seva transformació, classificant-los com a sòl no 
urbanitzable i qualificant-los, en la majoria dels casos, com a sistema de parc forestal. La 
justificació d’aquestes modificacions ve donada pel valor estratègic dels terrenys com a espais 
lliures. Entre aquestes modificacions destaca, per la superfície i el sostre edificable que comporta, 
la que fa referència a la Torre Negra, que recentment ha estat anul·lada per sentència judicial. 

Les modificacions que traslladen edificabilitat a l’interior dels nuclis urbans, o en zones més aptes 
per a l’edificació, i que tendeixen a acumular zones verdes i espais lliures a la vora o a l’interior 
del Parc de Collserola. Entre aquests plans cal destacar la modificació que transfereix el sostre 
de la Vall de Sant Just a l’interior del nucli urbà i la modificació que trasllada el sostre de l’àmbit 
de can Busquets al centre urbà de Sant Cugat. 

Les modificacions que reordenen sectors delimitats pel PGM amb la finalitat d’adaptar l’ordenació 
a l’estructura de la propietat, a les necessitats de dotacions i espais lliures i a les característiques 
físiques del territori. Amb caràcter general, aquestes modificacions tendeixen a qualificar com a 
zones verdes els terrenys menys adequats per l’edificació (per raó de la pendent, la densitat de 
bosc, etc.) i a concentrar l’edificabilitat en els terrenys més planers, situats a les cotes baixes, en 
contacte amb el teixit urbà. Entre aquestes modificacions destaca la de Torre Vilana, per l’ 
impacte paisatgístic que hagués tingut el desenvolupament de les previsions del PGM de 1976 
a la vessant barcelonina del Parc. 

Les que modifiquen les previsions relatives a la vialitat. Entre aquestes modificacions destaquen 
la MPGM a l’àmbit de la via de cornisa, que elimina aquesta reserva viària amb la finalitat de 
preservar els espais naturals que travessa; i el Pla director del centre direccional de Cerdanyola, 
que suprimeix el tram final de la reserva del túnel central, deixant sense sentit la totalitat 
d’aquesta reserva viària. 

Les modificacions que possibiliten la implantació o l’ampliació d’equipaments i serveis tècnics, 
entre les quals destaca la que fa referència al desenvolupament i ampliació del Tibidabo, o més 
recentment la que possibilita la implantació d’un centre d’acollida d’animals de companyia a 
l’entorn del cementiri de Collserola.
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El PGM vigent 

El PGM vigent és el resultat de refondre el PGM de 1976 i les més de 60 modificacions puntuals 
que s’han aprovat fins a l’actualitat. 

Objectiu principal: 

L’objectiu original del PGM de protegir el patrimoni natural de Collserola i fomentar l’ús públic del 
Parc segueix plenament vigent i s’ha vist reforçat pel conjunt de modificacions puntuals 
aprovades. Actualment, 6.778 Ha (el 83% de l’àmbit del Parc Natural de Collserola) estan 
qualificades com a sistema de parc forestal, fet que en garanteix la preservació com a espai lliure 
i l’ús públic. 

Sòl urbà i urbanitzable: 

Sí que s’ha produït un canvi notable en relació amb la superfície de sòl urbà i urbanitzable, que 
respecte el PGM de 1976 ha disminuït en 273 Ha, representant actualment el 5,2% de l’àmbit del 
Parc (quan el 1976 totalitzava unes 700 Ha, el 8,6% del Parc Natural). 

Zones verdes situades en els límits del Parc: 

Com a resultat del desenvolupament i la reordenació dels sectors situats als límits del Parc han 
aparegut 63 noves Ha qualificades de parcs i jardins urbans actuals i de nova creació (claus 6a i 
6b). En canvi, la superfície de parcs i jardins urbans d’àmbit metropolità ha disminuït en 11 Ha, 
resultant un increment general de zones verdes de 52 Ha. 

Si bé una part de les zones verdes de caràcter local estan classificades com a sòl urbà i han 
generat edificabilitat, el tractament que se’ls ha donat és el propi de les zones forestals. 

Si se suma la superfície de parcs urbans amb la de parcs forestals, resulta que la superfície del 
sistema d’espais lliures representa actualment un 88% de l’àmbit del Parc Natural. 

Previsions en relació amb la xarxa viària: 

La majoria de les reserves viàries del PGM original es mantenen, malgrat que el Pla territorial 
metropolità de Barcelona (PTMB) no preveu les vies segregades d’àmbit metropolità que 
travessen el Parc (a excepció del túnel d’Horta per a ús ferroviari). 

Reserves dels sistemes d’equipaments, cementiris i serveis tècnics: 

Les reserves d’equipaments, cementiris i serveis tècnics han disminuït lleugerament (55 Ha), 
sense que aquesta disminució suposi un canvi substancial en les previsions del PGM original. 

Patrimoni construït: 

Pel que fa al patrimoni construït, s’han incrementat lleugerament els sòls qualificats com a zona 
de verd privat d’interès tradicional (11 Ha), tot i que la majoria de les masies i cases rurals 
tradicionals continuen estant en sòls del sistema de parc forestal. En aquest sentit, cal destacar 
que la MPGM de l’any 1991 va modificar la normativa del sistema de parc forestal de reserva 
natural (clau 29) amb la finalitat de permetre la rehabilitació i conservació de les edificacions 
tradicionals incloses en aquesta qualificació. 
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Taula 31: Classificació i qualificació del sòl en l’àmbit del Parc Natural de Collserola segons el Refós de planejament de 
l’AMB. 

Font: Elaboració pròpia. 



1118*
19

20b*

21

21

21

22a

22a

22a

22a*

22a*

22a*

22b

24

24*

24*

25

25

26

26

26

26 26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27*

27*

27*

27*

28

28

28

28

28

28*

29 29

29

29

29

29*

3

3

30

30

4

4

4

4
4

6(f)

6a

6a

6a*

6a*

6a*

6b

6b

6b

6b

6b

6b

6b

6b*

6b*

6b*

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c*

6c*

7a

7a

7a

7a

7a

7a

7a*

7a*

7a*

7a*

7a*

7b

7b

7b

7b

7b

7b

7b*

7b*

7c

7c

7c

7c
7c

7c

7c

7c*

7c*

7c*

7c*

9

PF27

SH

SH

SH*

T*

T*

Font:
Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018

PGM - Qualificació vigent
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials

Sistemes
3 - Sistema Ferroviari
5 - Xarxa viaria bàsica
Equipaments comunitaris i dotacions
7c - Actuals i de nova creació d'àmbit
metropolità
7b - De nova creació de caràcter local
7a - Actuals de caràcter local
25 - Cementiris Locals
4 - Serveis Tècnics
Parcs i jardins urbans
6c - Actuals i de nova creació d'àmbit
metropolità
6b - De nova creació de caràcter local
6a - Actuals de caràcter local
PF21
9 - Protecció de sistemes generals
27 - Parcs forestals, de conservació
28 - Parcs forestals, de repoblació
29 - Reserva Natural
PRUT
SH - Sistema hidrogràfic

Zones en sòl no urbanitzable
8b - Verd privat d'interés tradicional
24 - Rústic protegit de valor agrícola
26 - Lliure permanent

Zones en sòl urbanitzable
20b - Desenvolupament urbà
21 - Desenvolupament urbà opcional
22b - Desenvolupament industrial

Zones en sòl urbà
8a - Verd privat Protegit
16 - Renovació urbana
20a - Ordenació en edificació aïllada
22a - Industrial

E: 1:50.000



1118*
19

20b*

21

21

21

22a

22a

22a

22a*

22a*

22a*

22b

24

24*

24*

25

25

26

26

26

26 26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27*

27*

27*

27*

28

28

28

28

28

28*

29 29

29

29

29

29*

3

3

30

30

4

4

4

4
4

6(f)

6a

6a

6a*

6a*

6a*

6b

6b

6b

6b

6b

6b

6b

6b*

6b*

6b*

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c*

6c*

7a

7a

7a

7a

7a

7a

7a*

7a*

7a*

7a*

7a*

7b

7b

7b

7b

7b

7b

7b*

7b*

7c

7c

7c

7c
7c

7c

7c

7c*

7c*

7c*

7c*

9

PF27

SH

SH

SH*

T*

T*

Font:
Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018

PGM - Qualificació vigent
Delimitació del Parc Natural de la Serra
de Collserola
Delimitació de les Reserves Naturals
Parcials

Sistemes
3 - Sistema Ferroviari
5 - Xarxa viaria bàsica
Equipaments comunitaris i dotacions
7c - Actuals i de nova creació d'àmbit
metropolità
7b - De nova creació de caràcter local
7a - Actuals de caràcter local
25 - Cementiris Locals
4 - Serveis Tècnics
Parcs i jardins urbans
6c - Actuals i de nova creació d'àmbit
metropolità
6b - De nova creació de caràcter local
6a - Actuals de caràcter local
PF21
9 - Protecció de sistemes generals
27 - Parcs forestals, de conservació
28 - Parcs forestals, de repoblació
29 - Reserva Natural
PRUT
SH - Sistema hidrogràfic

Zones en sòl no urbanitzable
8b - Verd privat d'interés tradicional
24 - Rústic protegit de valor agrícola
26 - Lliure permanent

Zones en sòl urbanitzable
20b - Desenvolupament urbà
21 - Desenvolupament urbà opcional
22b - Desenvolupament industrial

Zones en sòl urbà
8a - Verd privat Protegit
16 - Renovació urbana
20a - Ordenació en edificació aïllada
22a - Industrial

E: 1:50.000



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

 

Diagrama 19: Increments (verd) i disminució (vermell) del sistema de parc forestal al PNSC(1976-2014). 
Font: AMB. 
 

 
 
Diagrama 20: Comparativa del sistema de parc forestal de reserva natural, clau 29 (verd) amb les reserves naturals 
parcials que estableix el Decret 146/2010 (marró).  
Font: AMB. 
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Assentaments edificatoris fora d’ordenació: 

Per últim, en relació amb els assentaments edificatoris fora d’ordenació, la majoria continuen en 
aquesta situació, a excepció de la urbanització de Les Planes de Sant Cugat, que es va 
regularitzar mitjançant la modificació de l’any 1991; i del Turó del Quirze, que es va extingir en la 
seva totalitat mitjançant l’expropiació i l’enderroc de les edificacions. També s’han constituït drets 
de superfície al sector de Les Planes – Vallvidrera, s’han expropiat diverses parcel·les no 
edificades a Sol i Aire i Sant Medir i més recentment s’han establert, en diversos documents de 
planejament, mecanismes per a l’extinció diferida d’algunes edificacions situades als entorns de 
Torre Baró, Les Planes de Barcelona i can Borrull. 

Diagnosi del planejament general vigent (PGM) 

Encaix del sistema de parc forestal al règim d’ús del sòl no urbanitzable de la Llei d’urbanisme: 

De les determinacions del PGM en l’àmbit de Collserola destaca la creació d’una qualificació de 
sistema de parc forestal, inclosa dins del sistema general d’espais lliures, que ha permès 
preservar les àrees forestals de la urbanització i fomentar el gaudi i l’ús de lleure (idea de parc 
públic metropolità). 

D’acord amb l’article 200.2 de la normativa del PGM, el sistema de parc forestal participa de la 
naturalesa (pública) i del règim general dels parcs urbans (zones verdes del PGM). D’altra banda, 
l’article 206 estableix que la destinació dels terrenys qualificats com a parcs forestals no requereix 
la titularitat pública. 

Aquesta regulació normativa ha estat interpretada en el sentit que els sòls qualificats com a 
sistema de parc forestal no són susceptibles d’acollir tots els usos i els aprofitaments de caràcter 
privat que admet la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable. Per això, es considera necessari 
aclarir en la normativa urbanística general quins usos admesos per la Llei d’urbanisme en sòl no 
urbanitzable són compatibles amb el sistema de parc forestal. Aquest aclariment es pot estendre 
a tot l’àmbit del PGM o es pot limitar a l’àmbit estricte del Parc Natural de la Serra de Collserola 
mitjançant una qualificació específica del sistema d’espais lliures. 

Encaix de les reserves naturals parcials amb la qualificació de reserva natural (clau 29): 

Actualment, el PGM qualifica com a reserva natural uns àmbits que només coincideixen en part 
amb les reserves naturals parcials del Decret 146/2010. Davant d’aquesta incoherència, es 
poden plantejar dues alternatives: 

— Ajustar les qualificacions del sistema de parc forestal de reserva natural (clau 29) a la 
delimitació de les reserves naturals del Decret 146/2010. 

— Eliminar la clau 29 i agrupar-la amb la de parc forestal de conservació (clau 27) o amb 
la nova qualificació específica del sistema d’espais lliures esmentada anteriorment. 
Amb aquesta opció, s’evitaria haver de modificar el planejament en el supòsit que 
modifiquin l’àmbit de les reserves naturals parcials. La regulació (més estricta) 
d’aquests àmbits de reserva es podria fer a través de la normativa del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat) que s’està redactant en paral·lel a la Modificació del PGM en l’àmbit del Parc 
Natural de Collserola. 

Sistemes d’equipaments, serveis tècnics i cementiris: 

El PGM reserva en l’àmbit del Parc 542 ha per als sistemes d’equipaments, serveis tècnics i 
cementiris. En relació amb aquestes reserves, cal tenir en compte les consideracions següents: 
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— Molts d’aquests sòls són camps de conreu o zones forestals que per la seva situació 
tenen un valor estratègic com a espais de transició entre la ciutat i el Parc (qüestió no 
resolta a Collserola). 

— No han estat desenvolupats ni és previsible el seu desenvolupament 40 anys després 
de l’aprovació del PGM.  

— Formen part de les previsions a llarg termini del PGM, que se sustentaven en els elevats 
índex de creixement i en la conjuntura dels anys 70. En el cas dels cementiris, la reserva 
de sòl està clarament sobredimensionada, atès el canvi de tendència actual cap a la 
incineració. 

— En el sistema de parc forestal s’han implantat diversos equipaments i serveis tècnics. 
Per tant, una part dels equipaments i serveis tècnics previstos en l’àmbit de Collserola 
ja s’han materialitzat. 

— L’afectació com a sistema dels sòls qualificats com a equipaments, serveis tècnics i 
cementiris fa que els usos en aquests terrenys estiguin limitats (en aquests sòls només 
es poden autoritzar usos i obres amb caràcter provisional). Aquesta limitació condiciona 
la correcta gestió dels sòls afectats. 

— Les determinacions del PTMB i del Decret 146/2010 limiten substancialment el 
desenvolupament d’aquests sistemes, ja que els sotmet al règim del sòl no urbanitzable 
de la Llei d’urbanisme. 

Per tot el que s’ha exposat, s’ha de valorar la possibilitat d’eliminar aquestes reserves o bé 
traslladar-les fora de l’àmbit del Parc natural. En qualsevol cas, el planejament urbanístic s’haurà 
d’adequar a les determinacions del planejament territorial, en compliment del principi de 
coherència normativa. 

Sistema de parcs i jardins urbans (zones verdes): 

El PGM qualifica 242 ha com a zona verda (en l’àmbit del Parc Natural), de les quals: 

— 60  ha estan classificades com a sòl urbà o sòl urbanitzable delimitat. 

— 182  ha estan classificades com a sòl urbanitzable no delimitat o sòl no urbanitzable. 

Els sòls que estan classificats com a sòl urbà o sòl urbanitzable delimitat computen als efectes 
de complir amb els estàndards de zones verdes que estableix la legislació urbanística. 

Per la seva banda, els sòls classificats com a sòl urbanitzable no delimitat o sòl no urbanitzable 
no formen part de cap sector de planejament. A més, una bona part d’aquests sòls ocupen espais 
amb un important valor estratègic des del punt de vista de la connectivitat ecològica. Per això, 
s’ha d’estudiar si actualment aquestes reserves de zones verdes són necessàries i valorar la 
possibilitat d’incorporar-les al sistema de parc forestal.  
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Diagrama 21: Sòls qualificats d’equipaments (blau) i cementiris (verd) en l’àmbit i en el perímetre PNSC. 
Font: AMB. 
 
 

 

Diagrama 22: Sòls qualificats de zona verda en l’àmbit i en el perímetre del PNSC. 
Font: AMB.  
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Sistema viari: 
En el Document de criteris i metodologia per a l’ordenació del Parc Natural de la Serra de 
Collserola ja s’enumeren un seguit de reserves viàries de caràcter local que no són necessàries 
tant des de l’òptica dels ajuntaments com des de la lògica de funcionament del Parc. Aquestes 
reserves, que totalitzen unes 48 Ha de sòl, es podrien suprimir incorporant els terrenys al sistema 
d’espais lliures. Així mateix, hi ha alguns vials existents, que el PGM no contempla, que caldria 
reconèixer (totalitzen unes 5 Ha). 

El PGM identifica com a vials un seguit de camins i pistes forestals existents. Atès que la funció 
d’aquestes vies de caràcter rural està vinculada als usos i la gestió del Parc, es podrien excloure 
del sistema viari, traslladant al PEPNat (que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la 
Modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural de Collserola) la definició, jerarquització i gestió 
detallada de la xarxa de camins. La superfície d’aquests camins qualificats com a sistema viari 
és de 35 Ha. 

D’altra banda, el Document de criteris també recull algunes reserves viàries de tipus local que es 
consideren necessàries però que s’haurien d’ajustar a la topografia o al traçat de les vies 
existents, i algunes propostes puntuals dels ajuntaments, que s’hauran de tenir en compte en la 
fase de redacció dels diversos instruments de planejament.  

En quant a les reserves per a vies d’escala metropolitana (78  Ha de sòl), es considera que 
l’estudi de la vigència d’aquestes previsions s’hauria d’estudiar en el marc del PDU de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i del nou Pla de mobilitat urbana metropolità, en elaboració. 
Tanmateix, la Modificació ha de contemplar la possibilitat d’eliminar aquestes reserves, atès que 
així ho preveu el PTMB (compliment del principi de coherència normativa). 

En canvi, sí que correspon al PGM valorar les previsions sobre els terrenys qualificats com a 
reserva de sistemes (clau 9) vinculats al sistema viari, que totalitzen unes 60 Ha, ja que, si no 
són necessàries, poden incorporar-se al sistema de parc forestal (o al nou sistema d’espais lliures 
de Collserola que s’ha esmentat anteriorment) amb la finalitat que es gestionin i es regulin amb 
criteris congruents amb la seva condició de Parc Natural.  

Encaix dels sòls urbans i urbanitzables amb les determinacions del Decret 146/2010: 

Una problemàtica que s’hauria d’abordar és la dels sòls urbanitzables (no desenvolupats) 
inclosos en l’àmbit del Parc, atès que el Decret estableix que en aquest àmbit s’aplicarà el règim 
del sòl no urbanitzable i, com a conseqüència, genera una contradicció entre la normativa 
urbanística i la del medi natural. 

En els casos en què els sectors estan inclosos parcialment dins l’àmbit del Parc, una solució és 
la de concentrar l’aprofitament fora de l’àmbit i qualificar com a zona verda els terrenys inclosos 
dins del Parc. Aquesta solució és coherent amb el que estableix el Decret 146/2010, sempre que 
els usos i la regulació de la zona verda siguin congruents amb el règim de protecció dels espais 
naturals. 

En els casos en què els sectors estan íntegrament inclosos dins l’àmbit, s’ha d’eliminar el sector 
i classificar el sòl com a no urbanitzable. Quan sigui necessari mantenir el sostre per cobrir les 
previsions de creixement del municipi, es pot plantejar el trasllat de l’edificabilitat a zones adients 
amb capacitat per a materialitzar-lo.  
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Diagrama 23: Esquema viari amb les reserves d’escala metropolitana del PGM.  
Font: Barcelona Regional. 
 

   

Imatge 4: Sòls qualificats de reserva de sistemes, clau 9, (verd fosc). Les Planes. 
Font: AMB. 
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Diagrama 24: Comparativa entre els sòls qualificats de zona en SU l’any 1976 (groc) i 2014 (vermell). 
Font: AMB. 
 

Assentaments edificatoris fora d’ordenació: 
Després de 38 anys de vigència del PGM es constata que no s’han extingit les urbanitzacions de 
Sol i Aire, Sant Medir, Mas Fortuny, Pi d’en Balç i cal Notari. Així mateix, hi ha altres assentaments 
de menor dimensió i nombroses edificacions aïllades en situació de fora d’ordenació. 

El PTMB i el PGM ja estableixen mecanismes per a la seva extinció (ja sigui de manera immediata 
o diferida en el temps). Tanmateix, caldria establir unes directrius i un ordre de prioritat per 
abordar aquesta problemàtica. 

Algunes de les urbanitzacions esmentades han quedat incloses en els espais de regulació 
especial (ERE) del Decret 146/2010. 

Altres realitats existents en el sistema de parc forestal: 
En el Document de criteris i metodologia per a l’ordenació del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’identifiquen diverses activitats industrials que no són congruents amb la seva 
qualificació urbanística ni amb la inclusió dins del Parc Natural. En aquests casos, s’han d’establir 
mecanismes per evitar la seva consolidació i minimitzar el seu impacte. 

Connectivitat del Parc Natural de Collserola: 
Un aspecte que s’ha de tenir en consideració (en desenvolupament dels articles 2.23 i 2.24 del 
PTMB) és la connectivitat ecològica del Parc, tant la interior (al voltant de l’eix de la Riera de 
Vallvidrera, les Planes i la Floresta; i en l’eix que formen les urbanitzacions de Vallpineda, la 
Rierada i Sant Bartomeu de la Quadra) com l’exterior, de caràcter territorial. En aquest sentit, 
caldria identificar i regular els sòls necessaris per connectar la Serra de Collserola amb els espais 
oberts de l’entorn, tenint present la matriu i els punts de connexió que defineix el PTMB. 
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També s’ha d’estudiar la permeabilitat, l’accessibilitat i la transició del Parc amb els teixits urbans 
de l’entorn a través de l’anàlisi de l’espai funcional adjacent. 

Reconeixement del sistema hidràulic: 
Per últim, el PGM no va reconèixer els terrenys del sistema hidràulic. Per tant, s’ha de reconèixer 
aquest sistema, ja sigui mitjançant una qualificació específica o a través de la normativa del 
sistema d’espais lliures corresponent. 

Així mateix, també s’han de reconèixer els cursos fluvials que tenen interès com a elements 
connectors i que figuren al PTMB, que són, entre d’altres: 

— La Riera de Vallvidrera. 
— La Riera de Sant Cugat. 
— El Torrent de Batzacs. 
— El Torrent del Cargol. 
— La Riera de Rubí 

 

Diagrama 25: Sistema d’espais oberts: connectors del PTMB.  
Font: Generalitat de Catalunya. 
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Diagrama 26: El sistema hidràulic: Q10 i connectors fluvials del PTMB.  
Font: Generalitat de Catalunya i Barcelona Regional. 
 

5.6.2.3. El planejament derivat 

El Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 

Àmbit i limitacions jurídiques: 
El PEPCo es va elaborar en desenvolupament de la normativa del PGM, que estableix que 
s’elaboraran plans especials per a cadascun dels parcs forestals. Tanmateix, el seu àmbit no es 
va limitar al del sistema de parc forestal sinó que va incloure tots els sòls dins d’un àmbit 
predefinit, amb independència de la seva qualificació urbanística, per tal de donar estructura i 
coherència a tot el territori, relligant el Parc tant a l’interior com en relació amb la ciutat. En aquest 
àmbit, el PEPCo estableix determinacions que són d’obligat compliment per als sòls qualificats 
de sistema forestal (73% de l’àmbit), mentre que per a la resta de qualificacions urbanístiques 
regula recomanacions de caràcter paisatgístic amb la finalitat d’aconseguir una integració amb 
el Parc i reduir-ne el seu impacte. 

Naturalesa híbrida: 
Tot i ser un pla especial de protecció d’arrel urbanística, que regula els usos i aprofitaments dels 
sòls qualificats com a sistema de parc forestal, a la vegada conté mesures de protecció i 
conservació del medi natural. Es tracta, per tant, d’un pla híbrid urbanístic i de protecció del medi 
natural. 

Objectius i model de parc: 
L’objectiu del PEPCo és el mateix que el del PGM: preservar els recursos naturals i fomentar 
l’activitat de lleure. Respecte el model de parc, el PEPCo va plantejar Collserola com un territori 
actiu i no tan sols com una zona verda de bosc o jardí. En coherència amb aquesta idea de parc, 
va preveure el manteniment i el foment dels usos agrícoles, ramaders, forestals i de lleure, així 
com la integració amb el teixit urbà i la millora de l’accessibilitat i del paisatge. 
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Zonificació: 
Per donar compliment als objectius plantejats, el PEPCo va definir unes unitats de paisatge que 
anomena zones. N’hi ha de tres tipus: zones naturals (representen el 41,7% del Parc), 
seminaturals (48,7 %) i agrícoles (7,8%). 

Les zones naturals, identificades als plànols amb la clau N, són aquelles en les quals s’estableix 
com a objectiu primordial la salvaguarda i la reconstrucció del patrimoni natural i de les funcions 
ecològiques que du a terme. Dins d’aquesta zona, el Pla identifica dues àrees d’especial 
protecció: la Font Groga i la Rierada (clau ape). 

Les zones seminaturals són les que poden acollir un ús de lleure més intens. N’hi ha de dos tipus: 
de caràcter rural i de parc organitzat. Les zones seminaturals de caràcter rural (clau SNr) són les 
que requereixen un tractament i organització més respectuós amb al paisatge rústic. Les de parc 
organitzat (SNp) són les que es destinen específicament a les activitats de lleure. 

Les zones agrícoles (clau A) són les que, per les seves característiques i la seva accessibilitat, 
es consideren idònies per a l’activitat agrícola i la implantació d’explotacions ramaderes. 

Per a cadascuna d’aquestes zones, la normativa del Pla estableix els criteris, condicions, usos i 
aprofitaments que s’hi poden dur a terme, en funció dels objectius plantejats. 

Àrees de tractament específic i paisatgístic: 
A part de les unitats de paisatge o zones, el PEPCo defineix unes àrees de tractament específic, 
que es corresponen amb els indrets on es preveu un ús social més intens, en les quals s’admet 
la construcció d’edificacions culturals o recreatives, amb una edificabilitat màxima de 0,025 m2 
de sostre per m2 de sòl. Aquestes àrees, que representen un 18% de l’àmbit del Parc, es 
desenvoluparan mitjançant projectes d’obres, d’urbanització i plans especials. 

També defineix uns àmbits de tractament paisatgístic, que es corresponen amb els itineraris que 
articulen el Parc, el comuniquen amb el teixit urbà i li donen estructura global. 

Amb la finalitat de donar una idea més clara de les intencions respecte les àrees de tractament 
específic i dels àmbits de tractament paisatgístic, el PEPCo incorpora una sèrie d’estudis 
particularitzats que tenen validesa com a criteris per a les intervencions que es facin al Parc. 

La regulació dels usos al Parc: 
Es prohibeix l’aprofitament forestal de determinades espècies, així com el basat en criteris 
econòmics en les zones naturals, mentre que s’admet en finques privades en les seminaturals i 
agrícoles. La pastura només s’admet en les zones seminaturals i agrícoles. 

A banda de les zones agrícoles, l’ús agrícola s’admet en la clariana de bosc de les zones naturals 
i seminaturals. 

En les edificacions tradicionals, s’admeten els usos complementaris a l’activitat agrícola (sempre 
que aquesta es mantingui) com la pastura, el lloguer i guarderia de cavalls, refugi per a 
excursionistes, restaurant, etc. 

A banda dels sòls qualificats d’equipaments, les edificacions dotacionals i les edificacions 
tradicionals vinculades a un entorn de jardí que cal conservar, els usos dotacionals (públics i 
privats sense ànim de lucre) s’admeten en les edificacions tradicionals en la clariana quan 
desapareix l’ús agrícola en les zones naturals i seminaturals, i segons el context en les zones 
agrícoles. 
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L’ús d’habitatge només s’admet per al treballador agrícola en les edificacions tradicionals amb 
conreu i en la resta d’edificacions tradicionals mitjançant el dret de superfície (per un termini 
màxim de 75 anys). 

D’altra banda, la normativa del PEPCo estableix un seguit de recomanacions de caràcter 
paisatgístic d’aplicació als àmbits no qualificats de parc forestal, entre les quals destaquen les 
que fan referència als sòls qualificats d’equipament, en els quals es limita l’ocupació, 
l’edificabilitat i l’altura de les edificacions, entre d’altres. 

També es regulen les instal·lacions de serveis tècnics i la implantació de noves infraestructures, 
així com les condicions de la xarxa viària interna. 

Patrimoni construït: 
Pel que fa al patrimoni construït, el PEPCo incorpora un llistat de les edificacions i elements 
d’interès que cal conservar per raons històriques, arquitectòniques o paisatgístiques, diferenciant 
entre elements del patrimoni historicoartístic, edificacions tradicionals i dotacionals i altres 
elements construïts d’interès. 

Recomanacions de modificació del PGM: 
El PEPCo proposa un seguit de recomanacions de modificació del PGM que són, a grans - trets, 
les següents: 

— Desclassificar diversos àmbits de sòl urbanitzable (sector del Terral, Vall de Sant Just, 
can Cuiàs de Sant Feliu, etc.) 

— Legalitzar la urbanització de Les Planes de Sant Cugat del Vallès. 
— Suprimir la reserva viària corresponent a la via de cornisa i ajustar el traçat de la resta 

de reserves viàries de caràcter metropolità. 

 

 

 

Diagrama 27: Patrimoni: edificacions tradicionals reconegudes pel PEPCo. 
Font: CPNSC 



153 

 

 

— Eliminar algunes reserves d’equipaments qualificant el sòl com a parc forestal. 
— Classificar com a sòl no urbanitzable diversos sòls qualificats d’equipaments, parcs 

urbans i serveis tècnics (zones verdes de can Castelló i can Costa, àrea del parc 
d’Abadal, etc.). 

— Ajustar l’àmbit d’alguns sectors pendents de desenvolupament situats al límit del Parc 
(sector Riera Nova, Mas Lluhí). 

Algunes d’aquestes recomanacions de modificació del PGM ja s’han dut a terme, especialment 
les que fan referència a desclassificar diversos àmbits de sòl urbanitzable (com s’ha comentat 
en l’apartat de l’evolució del PGM del 1976 fins a l’actualitat). 

Gestió del Parc: 
En relació amb la gestió, el PEPCo estableix la necessitat de crear un organisme autònom que 
permeti gestionar el Parc de manera global i regula la participació d’aquest organisme en els 
tràmits administratius per a l’atorgament d’autoritzacions i llicències municipals. 

Pla econòmic financer: 

També inclou un Pla econòmic financer, amb tres escenaris en funció del grau d’intervenció de 
l’administració pública: 

— Escenari mínim, que parteix del supòsit que només és necessària l’adquisició del sòl 
on s’intervingui directament mitjançant projectes (les àrees de tractament específic). 

— Escenari mitjà, que suposa que l’administració també s’haurà d’encarregar directament 
de la gestió forestal com a conseqüència de la seva baixa rendibilitat. 

— Escenari màxim, que pressuposa que l’administració haurà d’adquirir també les zones 
agrícoles i gestionar-les directament. 

El Pla estableix criteris d’intervenció i fa una valoració exhaustiva de cadascun dels tres hipotètics 
escenaris. No obstant, no inclou un pla d’etapes concret sinó que es concep com una guia de 
referència per al desenvolupament del PEPCo. Tampoc es tenen en compte les despeses de 
manteniment. 

Altres plans derivats aprovats des del 1976 fins a l’actualitat 

Des de l’any 1976 fins a l’actualitat s’han aprovat més de 90 documents de planejament derivat 
en l’àmbit del Parc (entre plans parcials, de millora urbana i especials). 

La totalitat dels plans parcials i els plans de millora urbana detectats estan situats a les vores i 
inclouen només una part dels seus terrenys dins de l’àmbit del Parc Natural. De l’anàlisi d’aquests 
plans, es constata la tendència general de situar les zones verdes en l’àmbit de Parc. En alguns 
casos, la regulació d’aquestes zones té per objectiu fer compatible la naturalesa forestal dels 
terrenys amb la seva qualificació com a zona verda. 

Pel que fa als plans especials, cal destacar que 30 d’ells s’elaboren amb la finalitat d’implantar 
equipaments, dotacions, serveis tècnics i altres usos admesos pel PEPCo. D’aquest 30 plans 
especials: 22 abasten sòls qualificats com a sistema de parc forestal, 5 abasten sòls 
d’equipament, 2 abasten sòls del sistema de cementiris, i un abasta sòl qualificat com a zona de 
verd privat d’interès tradicional. Si els agrupem en funció de l’ús: 16 dels plans tenen com a 
finalitat implantar equipaments i dotacions de caràcter col·lectiu, 4 d’ells implanten serveis 
tècnics, 3 fan referència a explotacions de recursos naturals (pedreres), 3 a l’ús d’habitatge, 2 a 
cementiris, 2 a l’ús agrícola, 1 a l’ús ramader i un altre a la implantació d’una gasolinera. 
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Diagrama 28: Titularitat del sòl: propietat pública (vermell) i parcel·les privades majors de 25 Ha (blau). Les parcel·les 
regruixades (en vermell) es corresponen amb els sòls públics adquirits a partir de l’aprovació del PEPCo.  
Font: CPNSC. 

Diagrama 29: Comparativa entre les àrees de tractament específic i paisatgístic del PEPCo i les reserves naturals 
(marró) i ERE (blau i vermell) del Decret 146/2010. 

Font: AMB i CPNSC. 
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També s’han aprovat 2 plans especials en desenvolupament de les previsions del PEPCo (àrees 
de tractament específic), que es corresponen amb el sector de la Vil·la Joana i el torrent de can 
Cerdà; i 11 plans especials de protecció del patrimoni. 

Diagnosi del planejament derivat (PEPCo) 

Zonificació del Parc: 
La zonificació del PEPCo (àrees naturals, seminaturals i agrícoles) no és coincident del tot amb 
les qualificacions del PGM ni amb els àmbits de reserva natural parcial del Decret 146/2010. Si 
tenim en compte que, a més, el PEPCo defineix i regula uns àmbits de tractament específic i 
paisatgístic, ens trobem davant d’una multiplicitat de qualificacions, propostes i criteris 
d’ordenació i regulació del sòl que dificulta enormement la gestió del PEPCo i la definició dels 
usos i aprofitaments admesos en un àmbit determinat. Així mateix, el PEPCo conté algunes 
llacunes quant als paràmetres urbanístics per a determinats usos admesos. 

També cal tenir present que l’estructura de la propietat no correspon amb la zonificació del 
PEPCo, incrementant la dificultat de gestionar les finques de forma global, atès que els 
paràmetres urbanístics de desenvolupament dels usos es defineixen a partir de la zonificació i 
no dels requeriments tècnics, paisatgístics i ambientals que justifiquen l’activitat i la seva 
integració en l’entorn. Això ha comportat en ocasions no poder desenvolupar determinats 
projectes valorats positivament per la gestió del Parc per una qüestió merament formal de no 
compliment dels paràmetres urbanístics, ja que les superfícies de la finca  eren insuficients per a 
justificar urbanísticament l’activitat d’acord amb les normes del PEPCo. En d’altres ocasions, els 
planejaments especials d’assignació d’usos han estat merament instrumentals per a justificar 
l’ajustament a la normativa urbanística, deixant en un segon terme un anàlisi del projecte en 
relació el medi natural i la gestió del Parc. 

Per això,  tant la Modificació del PGM com el PEPNat que s’estan redactant i tramitant en paral·lel 
han d’abordar la zonificació de l’àmbit del Parc d’una manera global, aportant simplificació a la 
dispersa regulació existent en la normativa i el planejament vigents amb incidència al Parc (Llei 
d’urbanisme, Llei d’espais naturals, lleis sectorials, planejament territorial general i sectorial i 
planejament urbanístic) per tal que els usos i aprofitaments permesos no siguin interpretables 
sinó que responguin a criteris i normes clares i coherents, i es permeti un anàlisi de les actuacions 
o projectes d’intervenció amb especial èmfasi a la millora i al manteniment dels valors ecològics 
de la Serra de Collserola des d’una visió global i integradora del medi ambient.  

En aquest sentit, s’ha de simplificar l’actual zonificació del PEPCo, ordenant el sòl de forma 
general a tot el Parc, permetent els mateixos usos i aprofitaments, d’acord amb la clarificació dels 
usos admesos al sistema d’espais lliures que es proposa articular mitjançant la present 
modificació del PGM, en base a uns criteris d’ordenació que es materialitzen mitjançant plans 
urbanístics o sectorials, que han de ser informats favorablement per l’òrgan gestor del Parc i 
aprovats per l’Administració competent. 

Àrees de tractament específic i paisatgístic: 
Les intervencions que s’han dut a terme al Parc des de la creació de l’òrgan de gestió l’any 1987 
(unes 50 aproximadament) no coincideixen exactament amb les àrees de tractament específic 
definides pel PEPCo. Així mateix, de les anomenades àrees fortament organitzades (àrees on 
es preveu un ús social més intens) tan sols se n’ha desenvolupat una (la del Parc de Vallvidrera 
i del sector de la Vil·la Joana, mitjançant un pla especial).  

D’altra banda, cal tenir en compte els canvis esdevinguts en la manera d’utilitzar el Parc per part 
dels usuaris, atès que s’ha passat d’un ús concentrat (àrees de pícnic i costellada) a un ús més 
dispers (córrer i bicicleta de muntanya). 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

Com a conseqüència, s’ha de valorar la conveniència de mantenir aquestes àrees. Una 
possibilitat és eliminar aquestes àrees de tractament específic i paisatgístic del PEPCo i  

preveure que siguin els ajuntaments i l’òrgan gestor, mitjançant plans especials i projectes 
específics, els que defineixin quines actuacions públiques s’han de dur a terme en cada àmbit 
(en funció de les necessitats i dels recursos disponibles). Una altra opció és mantenir aquestes 
àrees però ajustant el seu nombre, dimensió i localització a les necessitats i les previsions de 
desenvolupament actuals i als requeriments de tipus ambiental i ecològic. 

Usos i aprofitaments: 
Tal i com s’apunta amb la zonificació, el nou planejament que s’elabori ha d’abordar una revisió 
dels usos i aprofitaments permesos respecte al  PEPCo. L’existència d’un medi natural en 
constant evolució i l’experiència de la gestió del Parc els darrers 30 anys han constatat que la 
millor gestió per a conservar un espai natural com la Serra de Collserola és la intervenció sobre 
el medi. D’altra banda, la vigent Llei d’urbanisme admet l’ús d’habitatge familiar, turisme rural, 
d’educació en el lleure, artesanal, artístic i restauració en les construccions tradicionals (masies 
i cases rurals) situades en el sòl no urbanitzable. 

En canvi, el PEPCo només permet l’ús d’habitatge familiar per al treballador agrícola en les 
edificacions tradicionals amb conreu, mentre que en les edificacions sense conreu, l’ús 
d’habitatge 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.  

Pel que fa als aprofitaments forestals i ramaders, el PEPCo només admet els aprofitaments 
forestals a les finques privades de les zones seminaturals i agrícoles i prohibeix la pastura a les 
zones naturals. Aquesta regulació dificulta la correcta conservació del patrimoni natural atès que 
és necessari intervenir en els boscos  per garantir el seu correcte manteniment i disminuir el risc 
d’incendi.  

Com a conseqüència, i en funció dels inputs que arribin des dels diversos vectors ambientals, 
s’han de reconsiderar els usos i les condicions dels previstos en la Llei d’urbanisme per al sòl no 
urbanitzable que es poden admetre al Parc Natural, sempre en el marc de la finalitat de gestionar 
de forma global les finques i millorar l’estat de conservació de les masses forestals i dels espais 
oberts de la Serra. 

Patrimoni construït: 
En primer lloc, manca una revisió del catàleg del patrimoni construït. D’una banda, des de 
l’aprovació del PEPCo els municipis així com la Generalitat de Catalunya han aprovat els catàlegs 
de protecció del patrimoni arquitectònic. D’altra banda, les darreres intervencions en les fonts del 
Parc o les cabanes de pedra seca posen de manifest el vast i ric patrimoni existent a la Serra.  

En segon lloc, s’ha constatat que la limitació dels usos en les edificacions tradicionals, juntament 
amb la manca de recursos pressupostaris de l’administració pública per intervenir en aquestes 
edificacions, ha comportat que moltes d’elles no existeixin o estiguin en un estat constructiu molt 
precari, a banda de dificultar la seva conservació i rehabilitació per als propietaris. Com a 
conseqüència, es produeix una desvalorització del patrimoni construït, una disminució de la 
vitalitat del Parc, un deteriorament de les finques (l’administració pública no es pot fer càrrec del 
manteniment de totes elles) i una disminució de la qualitat del paisatge. 

Per això, amb coherència amb el model de Parc que es proposa i en concordança amb la Llei 
d’urbanisme i la resta de normativa sectorial, tant la Modificació del PGM com el PEPNat que 
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s’estan redactant i tramitant en paral·lel han d’obrir el ventall d’usos admesos en les edificacions 
tradicionals. Ara bé, sens perjudici dels usos admesos, s’han d’establir les  condicions 
d’integració ambiental de les construccions, la gestió forestal o ramadera, el manteniment dels 
camins d’accés i la resta d’obligacions que estableix la Llei d’urbanisme per als propietaris del 
sòl no urbanitzable, amb la finalitat de preservar el patrimoni construït i millorar el manteniment 
de les finques.   

En qualsevol cas, l’administració continua tenint la potestat d’aprovar el desenvolupament 
d’aquestes intervencions mitjançant els instruments urbanístics o sectorials existents, sempre 
amb informe previ favorable de l’òrgan gestor del Parc. A més, les construccions i les activitats 
han de ser compatibles amb l’ús públic metropolità del Parc. 

Titularitat del sòl i model de gestió: 
En relació amb les previsions d’adquisició de sòl que preveia el Pla econòmic i financer del 
PEPCo, es constata que no s’han dut a terme, probablement a causa de l’elevat cost econòmic. 
Des del 1991 només s’han expropiat unes 650  Ha de sòl (el 7,8 % del Parc) quan l’expropiació 
prevista pel PEPCo anava de 1.153  Ha (escenari de mínims) fins a 5.848  Ha (escenari de 
màxims). El nou planejament que s’elabori ha de replantejar-se l’objectiu maximalista d’arribar al 
100 % del sòl públic i explorar altres fórmules de titularitat mixta o privada. En aquest sentit, cal 
tenir present que el Consorci del Parc ja ha arribat a acords amb diversos propietaris que han 
permès intervenir en finques privades per tal de millorar l’estat dels camins públics, etc. 

D’altra banda, amb el context socioeconòmic actual, no es pot plantejar un model de gestió basat 
exclusivament en la capacitat econòmica i d’intervenció de l’administració pública. En 
conseqüència, s’ha d’implantar un sistema de gestió basat en la col·laboració pública i privada, 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat econòmica dels recursos destinats a la conservació i 
millora del Parc. 

Per bé que fins a l’actualitat la inversió de nova construcció de totes les àrees de lleure ha estat 
d’iniciativa pública amb gestió indirecta mitjançant concessions administratives exclusivament 
quant als quioscs-berenadors, s’ha de valorar la possibilitat que algunes d’aquestes intervencions 
(àrees de lleure, aparcaments, restaurants, etc.) així com el manteniment sigui d’iniciativa 
privada, sempre sota la tutela de l’òrgan gestor del Parc. 

 
5.6.3. Síntesi i diagnosi del planejament  territorial, sectorial i urbanístic 

5.6.3.1. Planejament territorial i sectorial: 

Des de l’aprovació del PEPCo l’any 1987, s’ha desplegat tant la normativa sectorial de caire 
ambiental com la planificació territorial, inexistent aleshores, a excepció de la Llei d’espais 
naturals. A banda de la Llei d’urbanisme, sense ser exhaustiu, es pot fer referència a la legislació 
forestal, de residus, de l’aigua, de contaminació atmosfèrica, lluminosa, soroll, de l’accés 
motoritzat al medi natural o de prevenció d’incendis. A nivell de planificació territorial i sectorial 
destaca el Pla territorial metropolità de Barcelona, el PEIN, la xarxa Natura 2000 o els plans 
d’infraestructures. 

D’acord amb l’anterior, el nou planejament que s’elabori ha de tenir en compte tota la normativa 
i la planificació vigent. D’altra banda, la legislació sectorial en relació als espais de protecció 
especial sempre admet una regulació més estricta per raó  del seu règim. Per tant, el planejament 
ha de basar el seu desenvolupament en concretar el contingut de la legislació i la planificació 
sectorial als objectius específics de protecció dels valors ecològics del Parc Natural de la Serra 
de Collserola. 
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PGM 

De l’anàlisi del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de  Collserola es desprèn la necessitat 
de redactar i tramitar una modificació del PGM que: 

— Aclareixi la regulació del sistema de parc forestal i els usos admesos en sòl no 
urbanitzable. 

— Ajusti la qualificació de reserva natural per tal que sigui coherent amb les delimitacions 
del Decret 146/2010. 

— Adeqüi les previsions relatives a la xarxa viària i al sistema d’equipaments, serveis 
tècnics i zones verdes en l’àmbit del Parc. 

— Adapti les qualificacions urbanístiques dels sòls amb interès estratègic per als objectius 
de conservació i millora. 

PEPCo 

De l’anàlisi realitzada es desprèn que el PEPCo és un instrument que ha permès assolir els 
objectius (plantejats inicialment) de protegir els valors ecològics de Collserola i potenciar l’ús 
social de la Serra com a parc metropolità. 

Al mateix temps, es conclou que és necessari que s’abordi una revisió del PEPCo, per tal 
d’adaptar les seves determinacions i previsions al context actual en els àmbit següents: 

— Ambiental (situació, coneixement, ecologia, serveis ecosistèmics). 
— Social (canvis de tendència en l’ús del Parc). 
— Econòmic (menor capacitat econòmica i d’intervenció de l’administració pública). 
— Normatiu i legislatiu (directives europees, Llei d’urbanisme, PEIN, Decret de Parc 

Natural, PTMB, etc.). 

De la diagnosi també es desprenen les idees següents: 

El medi natural evoluciona constantment, amb unes dinàmiques pròpies no subjectes a una 
planificació fixa a llarg termini, i les estratègies per a conservar i millorar els valors naturals no es 
poden establir de manera definitiva. Per això, tant la Modificació del PGM com el PEPNat que 
s’estan redactant i tramitant en paral·lel han d’incorporar uns criteris d’actuació globals per a tot 
el Parc, en coherència amb els valors naturals que han merescut la declaració de parc natural, 
però a la vegada han de dotar la gestió del Parc d’instruments oberts, flexibles i adaptables a la 
realitat canviant del territori i de la societat actual. 

El nou planejament que s’elabori ha d’abordar la revisió i el contingut de la zonificació, les àrees 
de tractament específic i paisatgístic, els usos i aprofitaments, la regulació del patrimoni construït, 
la titularitat del sòl i el model de gestió del Parc per mantenir un model de Parc que permeti la 
conservació i millora dels valors naturals i estratègics de la Serra de Collserola com espai lliure 
dins de l’àrea metropolitana. En aquest sentit, cal que el planejament admeti i reguli el 
desenvolupament d’aquells usos i aprofitaments no només compatibles amb la protecció dels 
valors naturals i estratègics de Collserola sinó que ajudin al seu enfortiment. 

Així mateix, el nou planejament ha de dotar de coherència la gestió del Parc en relació a la 
diversitat d’administracions i de normativa d’aplicació i incentivar la inversió privada en la 
recuperació, millora i manteniment dels recursos naturals i patrimonials del Parc. Per això s’ha 
de tendir a configurar grans àrees de gestió en les quals es permetin usos i aprofitaments que 
assegurin el retorn de la inversió necessària a la vegada que el titular de la gestió (públic, mixta 
o privat) es faci càrrec del manteniment tant dels sistemes naturals (gestió forestal, agrícola i/o 
ramadera) com de les infraestructures del Parc (camins i àrees de lleure) així com del patrimoni 
construït.  
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5.7. Espais perimetrals 

L’abundància de desenvolupaments urbans i usos periurbans, d’infraestructures viàries, 
ferroviàries, línies elèctriques, canonades d’abastament d’aigua, entre d’altres infraestructures, 
que creuen i voregen la Serra de Collserola signifiquen una elevada pressió pel Parc, tensant els 
seus valors, per bé que molts d’aquests serveis, infraestructures i equipaments són fonamentals 
pel funcionament de la metròpolis. 

Aquest embolcallament dels teixits urbans i les infraestructures, ha generat també un fort 
aïllament i fragmentació dels hàbitats del Parc respecte altres espais d’interès natural, fet que 
pot comprometre la conservació de la seva biodiversitat i posar en crisi part dels serveis que 
proporciona a la població. 

Aquests dos aspectes (pressió social i aïllament ecològic) marquen la diferència entre el Parc 
Natural de la Serra de Collserola i la resta de parcs naturals, tant de Catalunya com de la resta 
d’Europa. Difícilment trobarem una situació homòloga a aquesta, amb una vora tan antropitzada, 
amb tan poca continuïtat ecològica amb la resta d’espais oberts de l’entorn i amb una 
fragmentació interna com la que es dóna en l’eix de la Riera de Vallvidrera, que pràcticament 
divideix en dos el Parc. 

Collserola està fortament influenciada per dinàmiques que es produeixen als seus entorns i per 
tant, l’harmonització i una transició adequada entre el Parc i els espais contigus és cabdal per 
millorar la seva qualitat ecològica i que el Parc segueixi sent un nucli de biodiversitat metropolità 
de primer nivell. 

Totes aquestes problemàtiques, pressions, freqüentació i processos es concentren a les vores 
de Collserola, molts d’ells fora del límit de Parc Natural. Aquest fet fa que sigui fonamental anar 
més enllà d’aquest límit per preservar els valors ecològics de la Serra i fer-ne un ús racional 
adequat.  

Per altra banda, intervenir en la vora urbana del Parc també suposa l’oportunitat de reforçar la 
presència de Collserola a la ciutat, donar continuïtat a la infraestructura verda metropolitana, i 
millorar la qualitat ambiental dels teixits urbans perimetrals i dotar a la ciutadania de nous espais 
col·lectius per a la pràctica d’usos lúdics i educatius. 

 

5.7.1. Principals problemàtiques, processos i oportunitats de la vora del Parc  

En aquest apartat s’exposen de manera sintètica les principals problemàtiques, processos i 
oportunitats que es donen a la vora del Parc. Són les següents:  

 Fragmentació ecològica i problemàtiques de connectivitat. 
 Àmbits degradats i usos periurbans. 
 Riscos geològics, d’incendi i d’inundació. 
 Teixits urbans de vora. 
 Accessibilitat al Parc. 
 Ús social. 

Cal tenir present que totes aquestes problemàtiques, processos i oportunitats tenen punts 
d’encontre i interrelació, i que moltes d’elles deriven de la mateixa problemàtica o tenen una 
solució comuna. 
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5.7.2. Fragmentació ecològica i problemàtiques de connectivitat. 

Un dels processos ecològics més rellevants per a la conservació de la biodiversitat de Collserola 
i que depèn dels seus entorns és la connectivitat ecològica. Collserola necessita estar connectat 
ecològicament a d’altres espais naturals per evitar la pèrdua de biodiversitat i preservar els seus 
valors ecològics. 

En aquest sentit, les principals problemàtiques de fragmentació de l’espai (punts crítics), se situen 
fora dels límits del Parc Natural. Aquestes problemàtiques afecten tant la connexió externa de 
Collserola amb els espais oberts de l’entorn com la fragmentació del Parc en l’eix de la C-16 i 
dels nuclis urbans adjacents. 

Es tracta de zones on existeix una canalització dels fluxos ecològics i alhora una elevada pressió 
urbana: cursos fluvials tallats per infraestructures, estrets corredors entre zones industrials i 
espais forestals que separen àrees urbanes amb potencial de desenvolupament, entre d’altres. 
Zones que cal situar en un marc global per tal de prioritzar actuacions de planejament, restauració 
i gestió que permetin que Collserola es relacioni amb els espais naturals dels seus entorns. 

Aquest fet pot propiciar la millora de la xarxa de camins i grans recorreguts que generen una 
connexió cívica entre Collserola i la resta d’espais naturals, així com un reforçament de 
l’estructura territorial d’espais lliures. 

 

5.7.3. Àmbits degradats i usos periurbans 

Un altre dels processos que es concentra més en l’espai de vora de Collserola i que acaba 
condicionant la qualitat ecològica interna, és el canvi en els hàbitats. Ja sigui per la seva 
successió natural (prat – matollar – bosc), com pel canvi d’ús (abandonament agrícola, noves 
rompudes), com per la pertorbació i els impactes (incendis, banalització, pedreres, barraques) o 
per la seva transformació (urbanització), els hàbitats de les vores de Collserola han patit un 
dinamisme molt més fort que el seu interior, i la concentració d’usos periurbans al seu perímetre 
ha incrementat el nivell de pertorbacions en aquests hàbitats. 

Aquest fet acaba condicionant la composició d’espècies de les vores del Parc i la seva relació 
amb les continuïtats ecosistèmiques de l’interior, en un espai que no es gestiona ni es planifica 
des dels òrgans del propi Parc. En aquest sentit, cal estudiar aquestes dinàmiques i plantejar les 
mesures adients per compatibilitzar-les amb els objectius de conservació i gestió del Parc 
Natural, així com detectar els usos periurbans de la vora i establir uns criteris d’actuació i un ordre 
de prioritat d’intervenció. 

Cal tenir en compte, però, que el dinamisme existent als espais de vora del Parc, no és en sí 
mateix ni positiu ni negatiu ecològicament. Moltes de les pertorbacions anomenades han generat, 
a vegades, ecosistemes novells de gran interès ecològic, com pot ser el cas de les pedreres 
(principal espais de nidificació del duc i d’altres rapinyaires). Es tracta de valorar aquestes 
circumstàncies, i decidir quines requereixen de regeneració/restauració. I és  cert que el nivell de 
pertorbació i pressió que reben aquests espais fa necessari, en molts casos, el plantejament 
d’actuacions que permetin reforçar els valors ecològics existents tenint en compte el seu context 
actual, i que integrin aquests espais ecològicament i paisatgística a la unitat de Collserola. 

 

5.7.4. Riscos geològics, d’incendi i d’inundació 

Una de les pertorbacions i impactes més rellevants que es produeixen a les vores de Collserola 
i que depèn més de factors externs al Parc que de factors interns, són els incendis forestals.  
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Si bé fa cert temps que no es produeixen incendis d’extensió considerable, al Parc s’han iniciat 
centenars d’incendis, la majoria en les seves vores. Aquest punts d’ignició es concentren més 
allà on hi ha més població propera, on existeixen línies elèctriques, prop de teixits urbans, en els 
vessants més assolellats i on existeixen més usos periurbans i menys formalització dels espais 
de vora, entre d’altres factors. 

A les vores de Collserola també s’hi produeixen altres riscos naturals menys impactants com el 
risc d’erosió i les problemàtiques que poden portar associades les pluges intenses pel teixit urbà 
de la vora del Parc (petites inundacions, col·lapse del servei de col·lectors, etc.). Part de la gestió 
d’usos i de la vegetació i configuració geomorfològica de les vores de Collserola pot incidir en 
una regulació de les aigües d’escorrentia en cas de fortes pluges, fet que es pot produir més 
freqüentment en el futur en l’actual context de canvi climàtic. Així mateix, potenciar la retenció de 
l’aigua a les vores del Parc contribuiria a incrementar els nivells de biodiversitat per l’aparició de 
nous espais humits.  

 

5.7.5 Teixits urbans de vora 

Tant a l’interior com al perímetre de l’àmbit territorial de la Serra de Collserola (fora de l’àmbit 
estricte del Parc) hi ha nombrosos teixits residencials de baixa densitat amb un grau de 
pertorbacions significatiu sobre l’espai natural (fragmentació ecològica, generació de mobilitat 
rodada, contaminació lumínica, impacte paisatgístic, etc.). 

Pel que fa als teixits residencials de baixa densitat situats a l’interior de la Serra, cal destacar les 
urbanitzacions situades en l’eix de la Riera de Vallvidrera, que conjuntament amb la carretera C-
16 i la línia dels ferrocarrils del Vallès pràcticament divideixen el Parc en dos. També cal destacar 
que moltes d’aquestes urbanitzacions no estan totalment urbanitzades i edificades i que, per tant, 
encara hi ha un seguit d’actuacions pendents que poden incrementar el grau de pertorbacions 
sobre el Parc. 

Respecte a les àrees residencials de baixa densitat del perímetre de la Serra, més enllà del seu 
impacte sobre el Parc, aquestes àrees poden jugar un paper important com a espais de transició 
entre els nuclis urbans (densos i totalment antropitzats) i l’espai natural, mitjançant un tractament 
adequat tant de l’espai privat de parcel·la com de la xarxa viària i dels espais públics, que en 
general estan infrautilitzats. Això succeeix  perquè donen servei a un reduït nombre d’habitatges, 
i en molts casos estan urbanitzats amb uns estàndards de qualitat baixos i pensant exclusivament 
des de l’òptica de funcionament del vehicle privat. 

En aquest sentit, un tractament adequat dels teixits residencials de baixa densitat situats tant a 
l’interior com al perímetre de la Serra permetria: minimitzar les pertorbacions d’aquests teixits 
sobre el Parc (incrementant la seva permeabilitat ecològica, entre d’altres); maximitzar la 
prestació de serveis ecosistèmics de regulació (infiltració i retenció de l’aigua de pluja, absorció 
de contaminants i refredament); i afavorir la utilització de la xarxa viària com a vies cíviques i de 
lleure que al mateix temps contribueixin a acostar el Parc a la ciutat. 

Així mateix, un tractament homogeni d’aquestes àrees també facilitaria la identificació dels límits 
del Parc i la percepció de proximitat de l’espai natural, permetent que els ciutadans siguin 
conscients del lloc on es troben i adaptin el seu comportament a les dinàmiques d’aquest lloc. 

A banda dels teixits residencials de baixa densitat també hi ha, sobretot al vessant de Barcelona, 
importants àrees d’equipaments i dotacions privades (amb predomini dels usos educatiu i 
sociosanitari) que poden jugar un paper important com a espais de transició entre el Parc i la 
ciutat.  
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5.7.6. Accessibilitat al Parc 

Els espais públics de la vora del Parc tenen, en general, una manca de formalització i un caràcter 
suburbà que genera percepció d’inseguretat i no afavoreix la seva utilització com a espais de 
lleure per part de la ciutadania. 

Els vials que connecten amb camins del Parc no sempre mantenen un espai reservat als vianants 
i encara menys per a bicicletes. Al seu torn, les zones verdes no acaben de funcionar 
correctament com a espais d’enllaç entre l’espai natural i la ciutat, bé per una falta de connexió 
amb els camins de l’interior del Parc, bé per una manca de vinculació amb la trama urbana. 

En definitiva, a les vores del Parc hi ha una manca de recorreguts jerarquitzats, senyalitzats i ben 
condicionats que permetin als ciutadans accedir al Parc a través del sistema de transport públic 
o a peu des de la trama urbana. Això genera una sensació de distància entre la ciutat i el Parc 
que incentiva la utilització del vehicle privat, amb les problemàtiques que això comporta 
(apropiació indeguda de l’espai públic i congestions en moments d’afluència màxima, entre 
d’altres).  

Per a resoldre aquestes problemàtiques i acostar el Parc a la ciutat, caldria condicionar i donar 
continuïtat als espais lliures i vials adaptats per a vianants del perímetre de la Serra, generant 
una xarxa estructurant d’espais cívics que connectin l’espai natural amb la ciutat, i habilitar 
itineraris senyalitzats que connectin les parades del transport públic de la vora amb els principals 
accessos al Parc. 
 
5.7.7. Ús social 

A la vora exterior del Parc Natural hi ha nombrosos espais amb unes característiques adequades 
per acollir usos de lleure com ara horts comunitaris, punts d’informació del Parc i de foment de 
l’educació ambiental, àrees d’estada, així com petits equipaments que: donin servei als barris i 
actuïn com a punts d’atracció i generadors d’activitats; disminueixin la pressió antròpica i els 
impactes en àrees més sensibles de l’interior de la Serra de Collserola; i millorin la transició entre 
el Parc i la ciutat. 

A banda d’aquests usos de caràcter estàtic, també cal tenir present aquells de caràcter dinàmic 
(ciclistes, corredors i passejants) que no requereixen d’un espai concret sinó d’un seguit de 
recorreguts o d’espais enllaçats. Per poder oferir una alternativa per aquests usos a les vores del 
Parc que disminueixi la pressió a l’interior de l’espai natural, caldria habilitar diversos camins de 
passejada i carrils bici tangencials a la Serra. El traçat d’aquests camins hauria d’aprofitar els 
parcs, jardins i altres terrenys sense edificar de la vora del Parc, així com alguns del vials dels 
teixits urbans del perímetre, molts dels quals, com s’ha comentat als apartats anteriors, estan 
infrautilitzats i es podrien reurbanitzar per tal que tinguin un caràcter més cívic, potenciant així la 
seva utilització com a espais de lleure.  

Aquests camins tangencials a la Serra, juntament amb la xarxa d’espais lliures i de vials de 
connexió entre el Parc i la ciutat, permetria crear múltiples circuits i itineraris, ara difícils de dur a 
terme per la manca d’estructura global i de continuïtat dels espais públics del perímetre de la 
Serra. 
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5.8. Conclusions de la diagnosi  

De l’anàlisi  realitzada en els apartats anteriors  s’extreu una diagnosi de l’estat actual del Parc 
Natural que se sustenta en els següents punts: 

 
5.8.1. Ecologia i preservació de la biodiversitat 

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

Quant a la preservació de la biodiversitat, Collserola presenta gran riquesa tant d’hàbitats com 
d’espècies que cal gestionar correctament. Alguns dels hàbitats del Parc són hàbitats d’interès 
comunitari prioritari i d’altres són espais on viuen espècies autòctones que cal preservar. De la 
mateixa manera que amb la flora i la fauna, cada vegada hi ha més presència d’espècies 
al·lòctones amb potencial colonitzador que poden posar en perill la biodiversitat.  

Cal tenir present que el tractament que s’aplica actualment es basa principalment en la prevenció 
de les afectacions, és a dir, només s’apliquen tractaments específics per a aquelles espècies 
ecològicament més rares i sensibles, o pel control de les espècies exòtiques invasives. 

El manteniment dels processos ecològics és essencial per la preservació de la biodiversitat i la 
funcionalitat de la Serra de Collserola. Potenciar la connexió ecològica dins del Parc i la 
connectivitat externa és cabdal per a superar l’aïllament ecològic que pateix. 

L’equilibri entre les pertorbacions derivades de l’ús social i les activitats del Parc, i la preservació 
dels valors ecològics i culturals és determinant per mantenir la integritat i la qualitat de l’espai. 
Així doncs, cal considerar les pertorbacions derivades de la mobilitat ja que la Serra té una 
elevada afluència de visitants. A més a més, el transport d’aquests usuaris acostuma a ser privat. 
Així doncs, caldrà impulsar eines per canviar els hàbits de mobilitat dels usuaris del Parc. 

D’altra banda, també cal tenir en compte com a vectors que poden influir en la preservació de la 
biodiversitat els riscos, tant naturals com antropogènics. Collserola presenta un risc important pel 
que fa als incendis, presentant una combustibilitat alta a tota la superfície. També cal destacar el 
risc d’inundació, que es pot veure incrementat amb el canvi climàtic. 

 

Canvi climàtic 

El canvi climàtic serà segurament el factor que més influirà en els canvis ecològics de la Serra 
en els pròxims decennis, ja sigui pels fenòmens meteorològics extrems o per la desincronització 
de les cadenes tròfiques, tots els ecosistemes variaran la seva estructura i funcionament.  

Els seus impactes afectaran a tots els nivells del Parc ja que els canvis esperats aniran associats 
a canvis en els usos del sòl, en la biodiversitat i en el comportament de la població en relació 
amb el Parc.  

La biodiversitat i la riquesa dels ecosistemes del Parc es veurà amb tota probabilitat afectada, ja 
sigui perquè algunes especies autòctones es veuran desplaçades per d’altres exòtiques més 
competitives, per canvis fenològics en els cicles anuals o per l’augment de l’estrès hídric que 
patirà la vegetació.  
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A més a més, els boscos de pi blanc es veuran més afavorits que no els alzinars o les rouredes, 
els boscos de ribera i les avellanoses. De manera que en cas d’abandonament agrícola o 
regeneració post incendi, les pinedes de pi blanc i els matollars seran els més abundants.   

Així doncs, i tenint en compte que les pinedes tenen una menor capacitat d’embornal i sumat a 
l’augment de l’estrès hídric, reduirà la capacitat d’embornal de GEH (gasos d’efecte hivernacle) 
ja que en general la vegetació disminuirà la seva vitalitat.  

D’altra banda, s’espera una disminució de la fertilitat del sòl i un augment de la erosionabilitat del 
sòl. Aquest fet, si no es gestiona correctament, comportarà una disminució encara més important 
de la superfície agrícola del Parc i, per tant, una disminució de la superfície dels mosaics 
agroforestals, els quals són vitals per preservació dels ecotons del Parc.  

Finalment, l’augment de les temperatures i la compactació dels períodes de pluges, comportarà 
una major afluència de visitants, en èpoques no habituals a causa del bon temps. Fent que 
s’hagin d’aplicar mesures més eficients i amb una capacitat adaptativa davant de la incertesa 
dels escenaris futurs. 

Així que, i amb la finalitat de minimitzar els impactes associats descrits, s’hauran d’aplicar 
mesures de prevenció i control.  
 

Connectivitat ecològica 

Els connectors acostumen a estar associats a rius, rieres i torrents, en tant que són àmbits que 
presenten una elevada concentració de valors ecològics i que, per tant, requereixen d’una gestió 
molt acurada que permeti controlar els impactes relatius al seu funcionament i a les relacions que 
s’estableixen amb els sistemes naturals i les zones urbanitzades que els hi són frontereres. 

Amb això i, en clau de millorar la permeabilitat i la correcta funcionalitat ecològica de Collserola, 
cal donar una gran rellevància en la gestió els espais perimetrals amb interès connector, incloent 
tant la vora externa com la interna. 
 

5.8.2. Espais perimetrals 

Collserola està fortament compromesa tant internament com externament, a causa de la 
presència de barreres antròpiques com són l’eix vertebral que creua la Serra i el fort aïllament 
amb altres espais naturals. Així doncs, el Llobregat, el Besòs, la riera de Sant Cugat, la Riera de 
Rubí i els diferents torrents i rieres de l’interior del parc, juntament amb els espais perimetrals, 
juguen un paper clau en la connectivitat ecològica interior i exterior de Collserola. 

A més, en les zones perimetrals és on es manifesten els principals focus de tensió entre el Parc 
i el seu entorn urbanitzat, en forma d’activitats i ocupacions il·legals. També és on s’originen la 
majoria dels incendis forestals.  

Com a conseqüència, és important trobar, juntament amb els municipis i altres administracions 
interessades, fórmules de planejament, ordenació i gestió per aquest tipus d’espais que se situen 
a cavall entre l’interior i l’exterior de la Serra. 
 

5.8.3. Model d’ús social 

El model d’ús social contemplat pel PEPCo ha estat útil durant molts anys,  però actualment està 
clarament superat. No només per l’increment d’activitats, que ens ha portat fins a una situació 
que pot arribar  a la saturació, sinó també per les noves activitats que han anat sorgint en aquests 
darrers 30 anys, com l’ús multitudinari de la bicicleta, la gran demanda de proves esportives de 
tota mena, o el creixement de l’activitat esportiva nocturna, entre altres. 
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L’augment de la freqüentació també ha aguditzat els conflictes entre activitats, un fet que, tot i 
l’èxit aconseguit en l’ordenació de l’ús social, fa necessari un replantejament de l’organització de 
les àrees de tractament específic definides en l’actual PEPCo. 

Donades les característiques del parc de Collserola, un espai metropolità envoltat  i fragmentat 
pel teixit urbà i les infraestructures, resulta molt difícil compaginar-hi les activitats cinegètiques 
tradicionals amb els altres usos del Parc. 

La cacera tradicional, que necessita de grans espais oberts i poca presència humana, queda 
completament alterada en aquest espai, on les activitats lligades al lleure i altres usos de caràcter 
social entren en conflicte amb la cacera tradicional i, a més,  generen un risc potencial elevat 
d’accidents. 

Les poblacions cinegètiques es troben confinades en un espai petit i amb molt poca connectivitat 
amb l’exterior. La presència humana, en el seu interior, suposa una gran pressió pertorbadora 
sobre els hàbitats naturals i, al mateix temps, una creixent interrelació/conflicte amb les 
poblacions humanes i les seves activitats. 

Per altra banda, les sobrepoblacions de determinades espècies, el cas més evident és el del 
senglar, també generen problemes sobre els ecosistemes i la seguretat en les infraestructures. 
Actualment la gestió cinegètica s’organitza en zones de seguretat, àrees privades de caça i dues 
zones de caça controlada. Aquest model de gestió entenem que no és l’òptim i que, encara que 
es tracti d’una competència clarament sectorial, donada la gran transcendència que té en tots els 
nivells, és un tema que s’ha de tractar globalment i amb consens de totes les administracions 
implicades. 
 
5.8.4. Les activitats de producció de béns orgànics 

Cal entendre les activitats primàries que es desenvolupen a la Serra 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 diferents riscos. Entre aquestes activitats destaquen la forestal, l’agrícola i 
la ramadera. 

Pel que fa a l’activitat forestal pública, tal com s’ha indicat en aquest document, s’han endegat 
convenis de concessió de finques públiques de diferent titularitat en favor del Consorci del Parc 
per tal de poder efectuar una gestió unitària, encarada a la prevenció d’incendis i a augmentar la 
resiliència de les masses forestals front diferents tipus de pertorbacions. Amb aquests convenis 
es busca obtenir una economia d’escala que permeti valoritzar productes i reduir al mínim els 
costos de gestió. Són remarcables els resultats obtinguts en l’execució de franges de baixa 
combustibilitat i les actuacions de recuperació del bosc després dels darrers episodis de ventades 
i nevades on, amb l’aprofitament energètic dels productes, s’han aconseguit executar els treballs 
de restauració pràcticament a cost zero. En els terrenys privats s’ha procurat promoure la 
redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal i la formació d’associacions de propietaris 
forestals per obtenir unes superfícies que permetin actuar en el mateix sentit que en el cas de 
les finques públiques. Actualment es disposa ja de set plans tècnics de gestió i millora forestal 
en finques privades i està força avançat el procés de creació d’una associació de propietaris 
forestals. 

Com s’ha indicat, amb la potenciació de les activitats agropecuàries es busca trobar un punt 
d’equilibri on, sota la base de la protecció del territori i els seus ecosistemes, es puguin generar 
activitats que creïn riquesa i contribueixin a la preservació dels valors del Parc. En aquest sentit, 
el desembre del 2013 es va aprovar el Pla agropecuari del Parc, on s’estableixen els criteris per 
la gestió d’aquestes activitats s’orienten, entre altres aspectes, a la producció agrícola de Km 0 i 
a la creació de marques de qualitat amb el segell de Collserola. És també remarcable el paper 
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dels ramats d’ovelles gestionats pel Consorci en el manteniment de les franges de baixa 
combustibilitat. 

Donada l'estructura de la propietat i les limitacions pressupostàries de les administracions, cal 
aprofundir en fórmules de gestió basades en models de col·laboració publico-privades. 
 
5.8.5. Serveis ecosistèmics 

Com hem analitzat en els apartats anteriors, a la Serra de Collserola s’hi ofereixen una gran 
quantitat de serveis ecosistèmics, des de serveis d’aprovisionament fins a serveis culturals i de 
lleure. Aquests serveis s’han anat modificant en funció de l’evolució de la societat i de les seves 
demandes, però també s’estan veient modificats pel canvi climàtic, el qual amb els seus efectes 
afectarà als serveis de regulació i d’aprovisionament. Així doncs, caldrà impulsar mesures per 
poder prestar tots aquests serveis i equilibrar-los a la demanda diferencial, la normativa i la 
zonificació actual tenen les seves limitacions, les quals s’han anat manifestant al llarg d’aquests 
30 anys de gestió. Pel que fa a la demanda, és interessant remarcar que juntament a una 
demanda lligada a factors econòmics o a grups organitzats que exerceixen una gran pressió, 
també hi ha una demanda oculta, no organitzada però que té una gran transcendència al Parc: 
les famílies i els usuaris individuals que passegen o practiquen activitats diverses utilitzant el 
Parc com a suport. 

Des de l’aprovació del PEPCo també s’han produït canvis en les valoracions de les formacions i 
les activitats del Parc. Així mateix, cal notar el canvi legislatiu que s’ha produït a nivell sectorial. 
Tot plegat fa necessari adaptar la zonificació i la normativa per tal d’ajustar i compatibilitzar la 
prestació de tots aquests serveis ecosistèmics. 
 

5.8.6. Patrimoni construït 

A excepció de les edificacions tradicionals transformades en restaurants o serveis dotacionals 
del Parc, la regulació estricte dels usos admesos –que cal emmarcar en un context de contenció 
del procés d’urbanització de la Serra de Collserola- ha tingut l’efecte no desitjat de desincentivar 
la inversió per a la conservació i millora del patrimoni construït. Amb la finalitat de garantir el 
manteniment d’aquest patrimoni en un context de limitacions pressupostàries públiques s’ha 
d’obrir el ventall d’usos urbanístics admesos en les edificacions tradicionals. Això ha de permetre 
la presència permanent de població a l’interior del Parc com a garantia de la gestió integral de 
les finques.  

D’altra banda, la riquesa patrimonial del Parc ha de reflectir-se en els instruments d’ordenació 
del Parc, per actualitzar el llistat d’elements a protegir segons els diferents catàlegs aprovats i 
incorporar altres elements vinculats al patrimoni natural del Parc, com les fonts o les cabanes de 
pedra seca.  
 
5.8.7. Paisatge 

El binomi usos-activitats i valors ecològics i culturals és el que conforma el paisatge 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. 

En els transcurs d’aquests anys les cobertes del sòl han anat variant en funció de la demanda 
de la societat fet que n’ha modificat el paisatge, principalment en termes d’abandonament 
agrícola, aforestació, desforestació i urbanització. Tanmateix, mentre l’aforestació i 
l’abandonament agrícola s’han concentrat a la perifèria, la desforestació i la urbanització no 
presenten un patró definit.  
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En paral·lel, s’han controlat i recuperat àrees d’abocaments de terres i runes, com per exemple 
el Turó del Cors o la plaça Mireia, i s’han evitat moltes ocupacions i abocaments amb el 
tancament dels camins i el tractament de les vores de les carreteres però encara hi ha problemes 
importants d’establiment d’horts marginals i barraques pels quals es precisen actuacions de 
neteja i recuperació d’aquests espais. 

Així doncs, els paisatge de Collserola està caracteritzat per dos aspectes: l’aïllament de les 
unitats paisatgístiques en un entorn amb molta presència d’unitats urbanes compactes i la 
fragmentació dels dos mosaics més biodiversos per la franja de teixit urbà dispers vertebrada per 
l’eix central d’infraestructures viaries.  

En la gestió portada a terme pel Consorci del Parc s’han aconseguit èxits importants pel que fa 
al tractament ambiental de les infraestructures que travessen el Parc, si bé en això hi ha hagut 
una part molt important de negociació amb les diferents companyies de serveis i administracions 
responsables de les infraestructures. Per poder continuar en aquesta direcció es precisen de 
noves eines de planejament que possibilitin una gestió eficaç de les mesures de control d’impacte 
de les infraestructures actuals i uns criteris clars per la implantació de les noves instal·lacions 

Pel que fa a les noves infraestructures, caldrà economitzar el màxim un espai tant valuós com és 
el del Parc, restringint les noves implantacions a només aquelles que siguin estrictament 
necessàries en ordre al seu interès general.  La implantació de noves infraestructures ha de venir 
acompanyada a una racionalització de les existents i a la implementació de les corresponents 
mesures correctores per mantenir el control sobre el nivell de pertorbacions que es consideri 
admissible, així com mesures de compensació. 
 
5.8.8. Model de gestió 

Des de l’aprovació del PEPCo, l’existència d’un òrgan de gestió permanent dotat de pressupost 
ha permès treballar en la línia de garantir la preservació dels valors ecològics i culturals fent-ho 
compatible amb el desenvolupament de l’ús social del Parc en un context metropolità. 
Transcorregudes tres dècades des de l’aprovació del PEPCo l’any 1987, 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 i el planejament territorial, urbanístic i sectorial que 
conflueixen en l’àmbit del Parc. També s’ha de donar resposta a les necessitats de gestionar el 
Parc de manera flexible i adaptada a les realitats canviants, a la vegada que s’ha d’incentivar una 
gestió global de les finques que assumeixi el manteniment dels sistemes, les infraestructures i el 
patrimoni construït. 
 
5.8.9. 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 ecològics no es poden establir de manera definitiva. Per això s’ha de dotar l’òrgan gestor 
del Parc d’instruments oberts, flexibles i adaptables a la realitat canviant del territori i de la 
societat actual. L’ordenació del Parc ha de superar l’estructura rígida del PEPCo quant a la 
zonificació, les àrees de tractament específic i paisatgístic i els usos i aprofitaments admesos, 
per tal que la regulació urbanística no només assoleixi l’objectiu de la conservació i millora dels 
valors ecològics i culturals de la Serra de Collserola com espai lliure dins de l’àrea metropolitana, 
sinó que també afavoreixi un desenvolupament dels usos i aprofitaments que enforteixin la 
protecció d’aquests valors. 
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6. Alternatives considerades 

 

6.1 Fase d’avanç 

En la fase d’Avanç es van considerar diverses alternatives per assolir els objectius definits pel 
PEPNat, les quals totes elles (a excepció de la 0, que consistia en mantenir el planejament vigent) 
definien diferents plantejaments en relació a la redacció d’un nou pla.  
A continuació s’exposen les diverses alternatives considerades, tal i com es van definir en el 
document d’Avanç, així com l’anàlisi realitzada i la justificació de l’alternativa escollida. 
 
6.1.1 Alternativa 0 

Aquesta alternativa consisteix en mantenir vigent l’actual PEPCo, com a instrument de 
planificació del Parc. El PEPCo és un pla evidentment urbanístic que es redactà en 
desenvolupament del PGM, però que incorpora importants conceptes per la protecció del medi 
natural.  

En aquest sentit, com s’ha vist en el capítol anterior, el model de Parc que s’ha aixoplugat a partir 
del PEPCo ha tingut un resultat rellevant en la consecució dels seus objectius inicials. La 
preservació de determinades zones (Reserves Naturals Parcials) ha estat ben efectiva i cal 
reconèixer un progrés substancial en la millora de la biodiversitat i especialment en les accions 
de reconeixement i protecció de determinades espècies en situació vulnerable i que són 
destacades com a espècies singulars. També en relació a determinats hàbitats. De la mateixa 
manera, el model de Parc ha estat prou eficient com per permetre la incorporació de les 
determinacions de nous instruments apareguts des de la seva aprovació dirigides al 
reconeixement i preservació de determinats valors ecològics (Directiva hàbitats, noves normes 
sobre protecció de les espècies, Llei espanyola, Llei catalana, etc.).  

Però precisament per l’evolució experimentada en la visió tècnica des de la Cimera de Rio, al 
1992, quant a la preservació de la biodiversitat, la valoració dels serveis ecosistèmics, la 
consideració de les infraestructures verdes, fins i tot la necessitat avalada per les institucions 
internacionals competents en la matèria de la necessitat d’implementar a escala global 
l’anomenada economia verda (de la qual aquests espais protegits n’han de ser capdavanters en 
la seva implementació) fa que el PEPCo hagi quedat superat com a model de gestió del Parc. 
Com a conseqüència, aquesta alternativa no es pot considerar adequada atès que no permet 
assolir cap dels objectius plantejats en el capítol anterior. D’altra banda, seria molt difícil modificar 
el PEPCo per a convertir-lo en l’instrument definit al Decret de declaració de Parc Natural, on a 
l’article 8 estableix que s’haurà de formular un pla especial del medi natural i del paisatge, de 
manera concordant amb la Llei d’Espais Naturals o la declaració de l’espai com a ZEC. 
 
6.1.2 Alternativa 1 

Aquesta alternativa consisteix en la redacció d’un nou pla especial del medi natural, 
desenvolupant estrictament allò que estableix el Decret de Parc Natural, és a dir els aspectes 
propis d’un pla d’ordenació dels recursos naturals. Això suposa no contemplar els aspectes de 
caire urbanístic que abordava el PEPCo. A la pràctica, això vol dir disposar de dos plans: un, el 
nou, que regularia el medi natural i l’altre, el PEPCo, amb tota la casuística urbanística, important 
i igualment necessària per la protecció del Parc. 

Aquesta alternativa permetria, en cert sentit, impulsar la resolució dels problemes vinculats al 
medi natural. Ara bé, com s’ha comentat en la valoració de les capacitats i limitacions del PEPCo 
com instrument per encarar alguns canvis importants, el manteniment d’aquest, tant pel seu 
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enfocament més antic com per la càrrega inercial que porta, dificulta que es pugui dur terme el 
canvi estratègic que cal per a abordar sòlidament aspectes tant importants com són la 
preservació in situ de la biodiversitat, la gestió dels usos i les activitats i el desenvolupament 
econòmic del Parc.  

 
6.1.3 Alternativa 2 

Davant la dificultat de regular el model estratègic del Parc mitjançant dos plans, un que regularia 
els aspectes del medi natural i l’altre els aspectes urbanístics, es planteja una nova alternativa 
que consisteix en desenvolupar un nou pla especial, que se cenyeixi a l’àmbit estricte del Decret 
de declaració de Parc Natural, de naturalesa híbrida, en el sentit que contempli i incorpori, per 
una banda, els aspectes urbanístics necessaris i, per una altra, els que sorgeixen de l’esmentat 
Decret. Això pot comportar una modificació puntual del PGM a l’àmbit de Collserola (MPGMCo) 
que es tramitaria en paral·lel al Pla Especial (PEPNat). 
 
Aquesta alternativa obre la porta a poder encarar amb consistència les mancances i el dinamisme 
actual del Parc. També acompleix amb la possibilitat d’actualitzar de manera més completa 
l’estratègia i el model de Parc, introduint els canvis necessaris per tal d’adaptar les polítiques i 
accions de preservació dels valors ecològics, adequar convenientment els usos i les activitats, i 
donar solució als problemes urbanístics des d’un instrument més actual, robust i amb capacitat 
resolutiva. 

 

6.1.4 Alternativa 3 

Aquesta alternativa seria igual que l’anterior però incorporant-hi l’estudi d’un espai funcional més 
ampli i obert que inclou les vores exteriors del Parc i les vores dels nuclis urbans situats al seu 
interior, però fora dels límits del Parc Natural. Aquesta opció d’incloure la visió d’un espai 
funcional adjacent al PEPNat permet disposar de més elements per resoldre millor qüestions clau 
com són: la connectivitat ecològica; la reconfiguració d’aspectes relacionats amb els usos i 
activitats; l’accessibillitat; la gestió més ampla del règim de pertorbacions ambientals; i, finalment, 
la relació i configuració dels teixits urbans que circumden el Parc.  
 
Amb això, l’alternativa 3 suposaria redactar un nou Pla Especial, amb la MPGMCo, que incorpori 
l’espai funcional que permet assolir completament aspectes rellevants i primordials de la relació 
entre el Parc i els espais perimetrals adjacents.  

 
6.1.5 Descripció i justificació de l’alternativa escollida 

Atenent als reptes a encarar explicitats en aquest document a partir de les conclusions de la 
diagnosi; les línies estratègiques establertes i, tenint en compte, també, les consideracions sobre 
les alternatives analitzades i valorades en l’apartat anterior, el PEPNat assumeix l’alternativa 3 
com la més idònia per a poder orientar el model de Parc i el corresponent Pla especial. 
L’alternativa escollida, doncs, és la de desenvolupar un nou Pla Especial híbrid que inclou, tant 
els objectius que es desprenen del Decret 146/2010 de declaració de Parc Natural, com els que 
corresponen al desenvolupament d’un Pla urbanístic, contemplant propostes i recomanacions 
dins d’un espai funcional més ampli, que facilitin l’encaix del Parc amb les zones urbanes 
adjacents amb qualificacions urbanístiques compatibles amb els objectius del Parc. 

Aquesta alternativa permet afrontar amb solidesa i consistència el canvi estratègic que cal per a 
abordar sòlidament aspectes tant importants com són la preservació in situ de la biodiversitat, la 
gestió dels usos i les activitats i el desenvolupament econòmic del Parc. 
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L’alternativa escollida o alternativa 3 possibilita resoldre qüestions clau que es donen en les vores 
del Parc i que afecten a tot l’àmbit (connectivitat ecològica, usos i activitats, accessibillitat, règim 
de pertorbacions ambientals i els teixits urbans). A continuació s’avaluen les 4 alternatives 
plantejades en relació a les conclusions de la diagnosi i als objectius plantejats: 

 
Taula 32: Conclusions de la diagnosi de l’Avanç del Pla. 
Font: AMB. 

 

6.2  Fase d’aprovació inicial 

En la fase d’aprovació inicial del PEPNat s’ha partit de l’alternativa 3 escollida en la fase d’Avanç, 
desenvolupant-la i ajustant-la d’acord amb els informes i suggeriments rebuts en el marc de la 
tramitació administrativa del Pla. 
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7. Participació ciutadana i tramitació administrativa 

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, 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. 

En data 1 d’octubre de 2014 se signà el Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
formulació, redacció i tramitació del PEPNat i modificació puntual del Pla General Metropolità 
d’acompanyament al PEPNat i s’adoptaren els respectius acords de formulació del PEPNat per 
part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (22/07/2014) i de la Conselleria 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (28/11/2014). 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. 

A continuació es reprodueix l’esquema de tramitació del Pla segons el Conveni interadministratiu 
de col·laboració per a la formulació, redacció i tramitació del PEPNat: 

Formulació 
Acord Consell Metropolità AMB 22 Juliol 2014 

Resolució Conseller DARPAiMN 28 Novembre 2014 

Aprovació 
Avanç 

Informe CPNSC 15 Gener 2015 

Resolució Conseller DARPAiMN 26 Gener 2015 

Aprovació avanç Consell Metropolità AMB 27 Gener 2015 

Exposició pública: 
obertura d'un període per a fer suggeriments 

16 Febrer - 18 Maig 2015 

Document d’abast / 1er informe territorial i urbanístic 
DTES 

28 Maig / 
5 Maig -10 Juliol 2015 

Valoració dels informes i suggeriments Agost 2015 

Aprovació 
Inicial 

Informe CPNSC 29 Juny 2018 

Conformitat Conseller DTES 16 Juliol 2018 

Aprovació inicial Consell Metropolità AMB 24 Juliol 2018 

Exposició pública (mínim 45 dies)  +  informes preceptius 9 Agost - 10 Gener 2019 

Desenvolupament procés participatiu 9 Agost - 10 Gener 2019 

Valoració dels informes i les al·legacions 10 Gener – 25 Febrer 2019 

Declaració estratègica ambiental / 2on informe territorial i 
urbanístic  DTES (CTUamB i SCUB) 

8 Abril 2019 / 5 Abril 2019 

Aprovació 
Provisional 

Informe CPNSC 10 Abril 2019 

Conformitat Conseller DTES 25 Abril 2019 

Aprovació provisional Consell Metropolità AMB 30 Abril 2019 

Aprovació 
definitiva 

Informe Comissió Urbanisme àmbit metropolità de 
Barcelona 

 

El Conseller de DTES eleva al Govern la proposta  

Taula 33: Dates rellevants i esquema de tramitació per a l’aprovació definitiva del document segons el Conveni 
interadministratiu. Font: AMB. 
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El Programa de participació del Pla fou aprovat pel Consell Metropolità en data 27 de gener de 
2015.   

 

Per assolir els objectius del programa d’aquest programa s’ha apostat i s’aposta per una 
metodologia flexible i oberta, considerant cada fase del procés. 

 

7.1 Fase d’avanç 

Durant aquesta fase es van organitzar i realitzar diferents trobades i sessions de treball amb 
experts de diferents àmbits i amb tècnics tant de les administracions competents com del Parc 
de Collserola. Aquestes sessions van estar dividides en dues fases diferents, una primera per tal 
de tractar els problemes actuals que presenta el Parc i una segona on es van abordar les línies 
generals per la futura ordenació del PEPNat de Collserola. Per últim, es van realitzar diferents 
reunions informatives. Per una banda, amb els regidors i tècnics dels diferents Ajuntaments que 
conformen el Parc de Collserola i per altra banda, amb els responsables de les Administracions 
implicades i amb el Consell Consultiu del Parc. 

Aquesta fase finalitza amb la publicació i exposició al públic de l’Avanç de Pla del PEPNat. 

 

7.2 Fase d’aprovació inicial 

L’Avanç del PEPNat va ser aprovat pel Consell Metropolità en data 27 de gener de 2015. 
Posteriorment, es va trametre el document a l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) 
sol·licitant l’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica del PEPNat i l’emissió del 
document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic previ; i es va exposar el document a 
informació pública des del mes de febrer fins al mes de maig de 2015. En data 28 de maig de 
2015 es va emetre el Document d’abast i en data 5 de maig i 10 de juliol de 2015 es van emetre 
els informes de la Comissió d’Urbanisme Metropolità i la Subcomissió de Barcelona. 

La fase d’informació pública de l’Avanç s’ha desenvolupat mitjançant tres canals de participació: 

1) Sessions d’informació i participació. El resultat d’aquestes sessions és de 594 
suggeriments formulats agrupats en 11 eixos temàtics.  

2) Presentació de suggeriments per escrit. Durant el termini, que ha transcorregut entre el 16 
de febrer de 2015 i el 18 de maig de 2015, es van rebre 19 escrits de particulars i 
Ajuntaments del Parc.  

3) Consulta i descarrega del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on mitjançant un 
formulari també es podien enviar suggeriments al document.  

D’altra banda, entre els mesos de juliol de 2016 i març de 2018 s’han celebrat 13 Ponències 
tècniques en les quals han participat 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 MPGMCo i del PEPNat. Paral·lelament, 
durant tot el procés de redacció, s’han mantingut reunions amb els Ajuntaments per discutir les 
propostes del PEPNat. Totes aquestes aportacions s’han integrat en el present document per a 
l’aprovació inicial. 

Fase prèvia al 
període 

d'informació

Fase d'informació 
pública de l'avanç 

del Pla

Fase d’informació 
pública sobre 

l'aprovació inicial 
del Pla

Fase posterior a 
l'aprovació 
definitiva
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D’altra banda, l’Annex 11. Informe final procés de participació ciutadana (Avanç de pla) 
reprodueix el treball redactat en data 23 de juliol de 2015 per encàrrec de l’Àrea metropolitana 
de Barcelona en relació a la fase d’informació pública de l’avanç del Pla. Aquest informe consta 
dels diferents apartats: Contextualització, estructura del Procés de Participació Ciutadana, 
anàlisis dels suggeriments, transcripció detallada dels suggeriments, imatges del procés i 
annexes. 

 

7.3 Fase d’aprovació provisional 

El document de PEPNat va ser aprovat inicialment pel Consell Metropolità el 24 de juliol de 2018 
que també 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 coneixement per 
mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública; sol·licitar informe als organismes 
sectorials afectats; concedir audiència als Ajuntaments inclosos en l’àmbit i als Ajuntaments 
limítrofs; i notificar l’acord a les administracions, a les persones interessades i al públic interessat. 
Posteriorment, en la sessió de 27 de novembre de 2018, el Consell Metropolità va acordar 
ampliar el període d’informació pública del PEPNat fins el dia 10 de gener de 2019. 

La fase d’informació pública de l’aprovació inicial (del 10 d’agost de 2018 fins al 10 de gener de 
2019) s’ha desenvolupat mitjançant sis canals de participació: 

1) Sessions territorials 
2) Sessions sectorials 
3) Punts mòbils, als punts d’informació del Parc, en cap de setmana: 10, 18 i 24 de 

novembre 
4) Dissabte participatiu 
5) Canals de contacte virtual, ja sigui a través de correu electrònic o amb la 

complementació de l’enquesta online 
6) Consultes tècniques, amb cita prèvia a la seu de l’AMB, amb els serveis tècnics del 

PEPNat 

En les sessions presencials els tècnics redactors van exposar els documents del PEPNat i la 
MPGMCo, que es tramita en paral·lel, i per tal que la ciutadania en general tingués coneixement 
del seu abast i contingut. Aquestes sessions es va celebrar en les dates que s’exposa a 
continuació: 

- 23 d’octubre de 2018, es va celebrar una sessió relativa a les activitats primàries. 
- 6 de novembre de 2018, es va celebrar una sessió relativa a l’ús públic. 
- 8 de novembre de 2018, en la sessió es van tractar temes de patrimoni i catàleg de 

masies. 
- 13 de novembre de 2018, es va dur a terme una sessió relativa a l’àmbit dels termes 

municipals de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i El Papiol. 
- 15 de novembre de 2018, es va dur a terme una sessió sobre el territori del terme 

municipal de Sant Cugat del Vallès. 
- 15 de novembre de 2018, es va celebrar una reunió amb la Federació d’Associacions de 

Veïns de Barcelona (FAVB). 
- 19 de novembre de 2018, es va celebrar una reunió amb el Consell de Sostenibilitat 

Barcelona. 
- 19 novembre de 2018, es va celebrar una reunió amb l’equip tècnic del Consorci del Parc 

Natural de la Serra de Collserola. 
- 19 de novembre de 2018, es va celebrar una reunió relativa al terme municipal de 

Barcelona, en concret sobre els Districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i les Corts. 
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- 20 de novembre de 2018, es va celebrar una reunió relativa al terme municipal de 
Barcelona, en concret sobre els Districtes de Nou Barris i Horta – Guinardó. 

- 22 de novembre de 2018, es va dur a terme una sessió amb el Consell Científic i 
Assessor del Parc. 

- 23 de novembre de 2018, es va celebrar una reunió amb el Plenari de la pagesia. 
- 27 de novembre de 2018, es va dur a terme una sessió sobre el territori dels termes 

municipals de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. 
- 28 de novembre de 2018 es va dur a terme una sessió sobre el territori dels termes 

municipals de Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.  
- 29 de novembre de 2018, es va celebrar una sessió amb la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori (SCOT) i l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya 
(AAUC). 

- 4 de desembre de 2018, es va fer una reunió amb el Consell Consultiu. 
- 26 de febrer de 2019, es va fer una nova sessió amb Arquitectura i Sostenibilitat (AuS). 

 

L’àmplia publicitat que es va donar a aquestes sessions va permetre rebre fins a 578 aportacions 
de la ciutadania. A banda d’aquestes sessions, durant tot el període d’informació pública es van 
rebre 30 enquestes a través de la pàgina web de l’AMB i també es van realitzar 35 consultes 
tècniques presencials a la seu de l’AMB amb les persones que ho van sol·licitar. En aquestes 
consultes els tècnics redactors del PEPNat, això com de la MPGMCo van contestar les preguntes 
dels sol·licitants per tal d’aclarir les seves inquietuds i el contingut del document. 

Arrel del procés de participació es van rebre 136 escrits d’al·legacions, així com els informes dels 
organismes sectorials afectats per raó de les seves competències. La resposta a les al·legacions 
es pot consultar en el següent apartat i la resposta dels informes es pot consultar a l’apartat 3 
del Document Resum que acompanya l’Estudi Ambiental Estratègic.  

D’altra banda, entre els mesos de juliol de 2018 i febrer de 2019 s’ha celebrat una Ponència 
tècnica en la qual han participat 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 MPGMCo i del PEPNat. Paral·lelament, 
durant tot el procés de redacció, s’han mantingut reunions amb els Ajuntaments per discutir les 
propostes del PEPNat.  

Totes aquestes aportacions s’han integrat en el present document. 

Pel que fa a la documentació on es pot consultar la informació relacionada amb el procés de 
participació ciutadana i d’informació pública: 

- L’apartat V. Programa de participació ciutadana del present document conté una versió 
més desenvolupada del Programa aprovat l’any 2015 i incorpora un resum i anàlisi de 
les accions realitzades i una descripció de les accions futures, entre d’altres aspectes.  

- L’Annex 12. Informe final procés de participació ciutadana (Aprovació inicial) reprodueix 
el treball redactat en data 1 de febrer de 2019 per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en relació a la fase d’informació pública de l’aprovació inicial. Aquest informe 
s’estructura en els següents apartats:  

 Presentació del procés participatiu global desenvolupat  
 Sessions de participació ciutadana presencials  
 Punts d’informació presencial mòbils en punts d’interès del Parc i Dissabte 
participatiu  
 Qüestionaris online de participació ciutadana  
 Balanç de les consultes presencials als serveis tècnics de l’AMB   
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- L’apartat 3. Procés d’informació i consulta del Document Resum, que acompanya a 
l’Estudi Ambiental Estratègic, recull breument les determinacions dels informes de 
l’òrgan ambiental així com de les diferents administracions, amb una valoració i una 
indicació de com s’incorporen al document, si és el cas. 

7.3.1. Relació de les al·legacions presentades 

Durant el període d’informació pública s’han formulat un total de 136 al·legacions. S’ha atorgat 
la condició d’interessat en el present expedient a tots els al·legants. A continuació s’exposa la 
relació de les al·legacions presentades: 

 

Nº REFERÈNCIA TITULAR REPRESENTANT O 
AGRUPACIÓ 

1 7738-2018 Codolarios Michael Udo Weller 

2 8372-2018  DEBRIL  Agustí Llagostera Pradas 

3 9384-2018 CPK Internacional SL Josep Ramon Climent Gasch 

4 9396-2019, 
244-2019 

SUMINISTROS DE ARCILLA Rafel Audivert i Arau 

5 9381-2018 Fundació Engrunes Diego Arias Rejón 

6 9338-2018 Rosa Marquet Molins i Fundació Can Gelabert Maria Victòria Verdaguer 
Munujos 

7 9380-2018 Joan Pons Llunell 
 

8 9382-2018 Iolanda Julià Caurin 
 

9 9386-2018  Inmobiliaria Tranova SA Inmobiliaria Monroc   Pedro Monje Roca 

10 9335-2018 Jaime Franquesa  SA Francesc Xavier Grau Alafont 

11 9756-2018 German Sierra Salvador 
 

12 9864-2018 Alfonso i Juan Güell Martos y Jose Luis de Carranza y 
Vilallonga 

Carlos de Miquel Serra 

13 9838-2018 Consorci Parc de l'Alba Carles Escolà Sànchez 

14 9996-2018 i 
247-2019 

Carles Guerra Pérez 
 

15 10254-2018 César Cabrera 
 

16 10355-2018 Federació catalana de caça 
 

17 10397-2018 ARIDS CATALUNYA SA Jordi Azlor Marsiñach 

18 10431-2018 MANTO NAVES INDUSTRIALES SL Carlos Rodríguez Díez 

19 10433-2018 Josep Mª Grau Parellada Jordi Ramos Agustí 

20 10435-2018 IN VITRO SL Jordi Ramos Agustí 

21 10831-2018 Lafarge Holcim SAU Juan Verdú Lázaro 

22 10788-2018 Lola Sangrá Inciarte, Maria Elena Pont Sangrá, Juana 
Pont Sangrá, Ricardo Pont Sangrá, Teresa Sangrá 
Inciarte, Elejo Sangrá Inciarte, Juana Sangrá Inciarte, 
Bàrbara Sangrá Inciarte, Anna Bruguera Guitart, Maria 
Sangrá Bruguera, Marta Sangrá Bruguera, Teresa 
Sangrá Bruguera i Enrique Sangrá Inciarte 

Lola Sangrá Inciarte 

23 E/013543-
2018 

Ajuntament de Cerdanyola 
 

24 10392-2018 Mª Mercedes Sala Albalate i Antònia Bonatti Farré 
 

25 10391-2018 Jose Antonio Rosell Rafecas, Montserrat Rafecas 
Galofré, Mª Àngels Rosell Rafecas, Núria Colet 
Raventós, Salvador Rovira Colet, Joan Rovira Colet, 
David Rovira Colet i Maria Rovira Colet 

José Antonio Rosell Rafecas 

26 10377-2018 Jordi Tur Constanzo Montserrat Riera Tresserra 
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27 10376-2018 Pedro Andreu Terren, Anna Cruanyes i Tor, Felipe 
Aleixandri Gimeno, Miguel Centol Aleixandri, Fco. 
Javier Portell Salas, Jordi Campos Nogueres, Margarita 
Della Fontanals, David Rovira Montroig i  Mª Rosa 
Fontanals Masip 
 

Montserrat Riera Tresserra 

28 10375-2018 Xavier Sostres Bordes, Hortensia Duran Gilabert, José 
Antonio Nicolas Andres, Ariadna Hernandez Fox, 
Eduard Aragonés Florit, Mª teresa Beti Montesinos, 
Angel Casalta Pages, Armando Serrano Segura, Carlos 
Gracia Segura, José Mª López Molero, Joan Ricardo 
Sala Maurí, Mª Ángeles Zuazo Alzaa, Lorena Elisabeth 
Baglietto Basilico,  

Montserrat Riera Tresserra 

29 10371-2018 Juan Canadell Garcia, Enrique Carreras Gómez, Abel 
Cebrián Aleña, Francesc Cubells Tonda, Manuel 
Fernandez Carrasco, Francisca Garzaran Bragulat, 
Juan Gonzalez Rodríguez, Núria Mirapeix Lacasa, 
Anna Oriol Mumbru, José Antonio Ramírez López, 
Damiel Timothee A, Juan VIlla Badenas, Anna Maria 
Nagi, Waldo Cortés Cortés, Associació de veïns i 
propietaris del barri Mas Fortuny de Sant Cugat 

 

30 10381-2018 Jordi Campos Nogueres 
 

31 E/000065-
2019 

Ajuntament de Sant Cugat 
 

32 372-2019 NAROSA PROMOCIONS. Josep Miquel Tort Roca CB, 
CAMP DE L'ONCLE JAUME CB, Roser Comellas 
Ventura, Nita Comellas Ventura i Josefa Comellas 
Ventura 

Àngels Gil Vernet i Huguet 

33 E/000526-
2019 

Ajuntament de Montcada i Reixac 
 

34 E/000512-
2019 

Consorci del Parc de Collserola 
 

35 E/000428-
2019 

Entitat Municipal descentralitzada de Valldoreix Josep Puig i Belman 

36 446-2019 INSTITUT AGRICOLA DE SANT ISIDRE Josep Maria Majó Codina 

37 
 

  Inmobiliaria Deportiva Collserola Juan Oliveras Diaz 

38 E/000516-
2019 

Ajuntament de Sant Just Desvern 
 

39 329-2019 Grup Municipal Democrata de l'Ajuntament de 
Barcelona  

Joan Martí i Galbis 

40 204-2019 Roman Ibáñez Garcia 
 

41 430-2019 Aigües de Barcelona (ABEMGCIA y SGAB) Patrícia Fina Figueras 

42 423-2019 PUIGFEL SA Andreu Puigfel i Bach 

43 424-2019 SOCIEDAD ANONIMA CERAMICA DE CERDANYOLA 
SA 

Andreu Puigfel i Bach 

44 418-2019 Isidre Romero Navarro i Isabel Asturiano Guerrero Albert Cortina Ramos 

45 449-2019 Manuel, Montserrat, Juan Ferrer Nicolau, Pia, Víctor 
Ferrer Farreras i Núria Farreras Casanovas 

Manuel Ferrer Nicolau 

46 433-2019 COLLSEROLA INICIATIVES Manuel Ferrer Nicolau 

47 298-2019 RESIDENCIAL CASTELLCIURÓ, SL Marcel Prunera Alert 

48 2019001198 Joan Borrut i Ràfols 
 

49 509-2019 Maria Roqueta Segalés Albert Cortina Ramos 

50 477-2019 Josep Ramon Vilagut Albert Cortina Ramos 

51 474-2019 Jaume Bell Garcia Albert Cortina Ramos 

52 472-2019 ABATRE SL Albert Cortina Ramos 

53 E/000496-
2019 

Ajuntament del Papiol 
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54 334-2019 Federació d' Associacions de veins de Sant Cugat del 
Vallès, Associacio de veíns de Can Enric La Miranda 
Valdoreix Sud, Gent per Valdoreix i Gent per Sant 
Cugat 

Josep Lluís Salazar Máñez 

55 365-2019 Associació de Veins de la Torre Negra Pere Feliu Pujol 

56 331-2019 Mark Timothy Jefferey 
 

57 321-2019 Molins en Transició (Grup ecologista Les Agulles) 
 

58 313-2019 José Santiago Sangrá Martínez 
 

59 307-2019 INMALOS DE DESARROLLO Emilio Rodríguez Rodríguez 

60 305-2019 Javier Martínez Rubio 
 

61 292-2019 Associació La Tartana Arnau Andreu Feliubadalo 

62 256-2019 Francesc Cardoner i Puig 
 

63 289-2019 Associació Can Pujades  Salvador Ferran Raubert 

64 257-2019 Casal d'avis de Valdoreix Josep Carné Simó 

65 243-2019 SUMINISTROS DE ARCILLA I ARCILLAS CAN 
BOTELLA 

Carlos Portabella de Nadal 

66 242-2019 UTE SILVIA II Andreu Puigfel Bach i Ramon 
Tella Ribes 

67 236-2019 Consell Comarcal del Baix Llobregat Alfredo Santín Pérez 

68 228-2019 Angeles Belarre Castro 
 

69 226-2019 i 
227-2019 

DROMATI SA Pedro Ledesma Martínez 

70 198-2019 Josep Angel Noguera Cortés 
 

71 192-2019 Valdoreix Espais Naturals (VEN) Alfons Romero 

72 378-2019 Juan Esteban, Manuel y Carlos Leon Miró Maria Elena Font Cisneros 

73 371-2019 i 
1126-2019 

Isabel Gonzalez Gonzalez, Pedro Santisteban 
Vizcaino, Ricardo Ibáñez Quílez, Caitriona O'Leary i 
Meritxell Garrido Costa  

 

74 332-2019 Associació de veins la font del gos Enrique Alifa Valdivia 

75 299-2019 Associació de veins el Sanatori Núria Eulàlia Ribas Lligoña 

76 368-2019 Associació de veins Mas Fortuny Juan Canadell Garcia 

77 300-2019 Antonio Palanques Francès 
 

78 290-2019 Associació de propietaris Mont d'Orçà de vallvidrera Clara Raich Soler 

79 264-2019 Plataforma cívica per a la defensa de Collserola Josep Lluís Moner Tomàs 

80 263-2019 CEPA Centre d'ecologia i projectes d'ecologia 
alternatius i Ecologistes de Catalunya 

Josep Lluís Moner Tomàs 

81 250-2019 Associació de veÏns Can Vanconcel Jordi Jané Mateu 

82 246-2019 Restauracions i serveis El Papiol SA i Gestora de 
Runes de la construcció SA (UTE SILVIA II) 

Andreu Puigfel Bach i Ramon 
Tella Ribes 

83 245-2019 Suministros de arcIlla SA Carlos Portabella de Nadal 

84 240-2019 Congregación religiosa Hijas de la Sagrada Familia de 
Nazaret 

Núria Miró Sànchesz 

85 199-2019 Associació de Veïns amb afectacions urbanistiques Les 
Planes 

Maria Leonor Pérez Zafón 

86 303-2019 Sebastian Prieto Sevillano 
 

87 302-2019 Núria Rosa Moreno 
 

88 301-2019 Isabel Serrano Mateos 
 

89 281-2019 Angela Martinez Vilaró 
 

90 217-2019 Susana Arbat 
 

91 216-2019 Alejandro Llovet 
 

92 215-2019 Alba Giralt 
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93 214-2019 Silvia Jiménez 
 

94 213-2019 Christian Erich 
 

95 212-2019 Eulàlia Peña 
 

96 211-2019 Oscar Rodriguez 
 

97 210-2019 Joan Mestre 
 

98 209-2019 Carlos Rodilana 
 

99 208-2019 Mariano Cano 
 

100 207-2019 Sonia Esteban 
 

101 206-2019 Miguel Pablo Casals 
 

102 205-2019 Montserrat Cervera 
 

103 203-2019 Roger Piqué 
 

104 202-2019 Gerardo Casali Richiger 
 

105 189-2019 Consuelo Jara 
 

106 374-2019 Francisco Javier Palou Baucells 
 

107 327-2019 Aleix Marquet Encinas Raül Parramon Junyent 

108 10549-2018 Promotora Mont-paradis SA Frederic Lloveras Homs i 
Jordi Ferrés Valcarce 

109 10863-2018 PATROFIVE, SL Jaume Ros Vergara 

110 10895-2018 Olga Khoroshilkina 
 

111 10894-2018 Victoria Roestel, Marcio Antonio Mendoça de Lima, 
Daniel de Simon Gracia, Eloy de Simon Saavedra, Ulla 
Monberg, Anne Cassuto y Gerarld Kohl Hadden, Olga 
Koroshilkina 

Joaquim Lloveras 

112 008-2019 Leonor Perez Zafón 
 

113 025-2019 Jose Ruiz Gomez 
 

114 026-2019 Juan José Arbolí Desvalls 
 

115 085-2019 VIUDA DE LAURO CLARIANA SL Xavier Alegria Hermosilla 

116 090-2019 Águeda Escribano Used 
 

117 092-2019 Sociedad Urbanística para el desarrollo dle sector 
Noroeste de Pedralbes SL, Inmobiliaria Ruspe SL, 
Proyectos Inmobiliarios del Bages 2002, SL, 
Verdhabitats  SL., Studios Daniel SA, Promociones 
Inmobiliarias Navarras PROINASA, SL, Alfonso Maria 
del Pilar y Juan Güell Martos 

Francisco Javier Manjarín 
Albert 

118 134-2019 Amics de la Natura Joaquim Pahissa i Puertas 

119 137-2019 Associacio de veins de Les Planes amb afectacions 
urbanistiques 

Maria Leonor Pérez Zafón 

120 419-2019 MERAN SA Andreu Puigfel i Bach 

121 421-2019 Associació per la defensa i l'estudi de la natura 
(ADENC) 

Joan Cuscó 

122 434-2019 DEPANA Liga per a la defensa del patrimoni natural Marta Gumà Bondia 

123 427-2019 JOSEL SLU Ruth Gilberte Rios 

124 428-2019 Fundació Institut d'arquitectura avançada de Catalunya Silvia Brandi 

125 432-2019 i 
1186-2019 

Arran de Terra 
 

126 437-2019 Associació de veÏns del sector Vallbona Torre Baró 
Trinitat Secció Torre Baró 

Maria del Carmen Rodríguez 
González 

127 450-2019 Associació Punt d'interacció amb Collserola Juan Antonio Garcia Rueda 

128 558-2019 Eva Mas Trepat  
 

129 623-2019 Federación de Asociaciones de vecinos y vecinas de 
Barcelona (FAVB) 

Ana Menéndez Martínez de 
Bartolomé 
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130 10521-2018 Associació de veïns Ntra. Sra. de la Mercè Júlia Ribó Sanz 

131 726-2019 Esther Argelich Martínez 
 

132 413-2019 Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixac Carolina Morant Espel 

133 411-2019 Societat de Caçadors l'Harmonia Santiago Cortés i Alarcón 

134 776-2019 i 
1274-2019 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  Secretari Agustín Recio 
Romero 

135 10515-2018 Inversions ceràmiques SL Ana Maria Campmany Vilaró 

136 1419-2019 Ramon Comerma Olives  

 

A l’apartat següent es reprodueix l’informe de les al·legacions, amb el resum i la resposta de 
cadascun dels escrits. Si no s’indica d’altra manera, la referència a plànols, articles de la 
normativa i altre documentació escrita del PEPNat respon a la numeració del document aprovat 
inicialment. 

 

7.3.2. Contingut de la resposta a les al·legacions 

 
Nº:  1  CODOLARIOS S.L. 
Nom:   Michael Udo Weller 
Adreça:  c/ Muntaner, 400, 4t.1a, 08006, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 7738 de 05/09/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_7738_0_2018 

No formula cap al·legació 

 
Nº:  2  DEBRIL, S.A. 
Nom:   Agustí Llagosteras Pradas 
Adreça:  c/ Josep de Peray, 23, 1er 1a, 08173, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 8372 de 26/09/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_8372_0_2018  

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  3  CPK Internacional S.L. 
Nom:   Josep Ramón Climent Gasch 
Adreça:  c/ Dolor Almeda, 49, 2n B, 08940, Cornellà de Llobregat 
Registre d’entrada:  Núm. 9384 de 12/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9384_0_2018 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  4  Suministros de ArcIlla S.A. 
Nom:   Rafel Audivert i Arau 
Adreça:  c/ Bolívia, 2, 08754, El Papiol 
Registre d’entrada:  Núm. 9396 de 12/11/2018 
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Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9396_0_2018 
   Annex id: INS_ADJ_E_9396_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
En el present escrit (núm. de registre 9396 de 12/11/2018) l’al·legant sol·licita tenir en 
compte els aspectes exposats en l’escrit i sol·licita que s’accepti l’informe tècnic que 
s’aportarà en relació a la modificació puntual del Pla Especial de restauració i delimitació 
de les argiles del Papiol. 
1 Exposició de la situació 
L’al·legant fa una sèrie d’observacions respecte la situació administrativa i del desenvolupament 
de l’activitat extractiva i del programa de restauració per la seva part: 

- Justifiquen propietat de les activitats històriques que es desenvolupen a la Serra de 
Collserola: Can Mas, Ampliació Les Torrenteres 02 i Ampliació Silvia 03. 

- Fan referència als articles 34. Àrees d’especial significació i 42. Activitats extractives de 
la normativa del PEPNat.  

- Demanen la modificació de l’article 34 de la Normativa del PEPNat perquè es permetin 
els residus inerts com a material de restauració de les activitats extractives. 

- Citen l’Annex 4 del PEPNat dient “la regulació específica de les estratègies de 
restauració de cada pedrera es regula de manera específica a l’Annex 4 del Pla Especial” 
i adjunten les alternatives de restauració de cada activitat, així com l’alternativa adoptada 
i la seva justificació. 

- Diuen que en relació a les consideracions tècniques contemplades a l’aprovació inicial 
del Pla Especial, la seva part aportarà un informe tècnic i documentació de la modificació 
del Pla Especial d’Activitats Extractives per tal que s’admeti. 

- Diuen que, respecte l’activitat Ampliació Silvia, no s’ha pogut complir el termini fixat pel 
Pla Especial per causes majors (crisi econòmica del 2007), argumentant que la davallada 
de materials de rebliment derivats de la construcció ha estat del 90%.  Demanen, per 
aquest motiu, l’ampliació del termini fixat pel Pla Especial. 

- Comenten que ja ha estat assolida la restauració de l’explotació Santa Teresa (àmbit 
nord – oest de l’activitat Ampliació Silvia) mitjançant el seu rebliment amb runes i altres 
residus amb un resultat òptim.  

- Afegeixen que la finalització de la restauració de l’actual front de l’activitat Ampliació 
Silvia és propera, havent-se iniciat la restauració d’una part de l’àmbit d’actuació i havent 
informat favorablement el CPNSC la modificació del Pla Especial en el seu dia. 

- Pretenen donar continuïtat a l’activitat de referència, per adequar la restauració a la 
realitat física i per ampliar el termini de restauració, plantegen una proposta de 
modificació del Pla Especial de restauració i delimitació de la zona extractiva d’argiles 
del Papiol. 

2. Sol·licituds: 
Tenint en consideració les observacions anteriors, l’al·legant sol·licita: 

1. Tenir en compte els aspectes que conté l’escrit d’al·legació i, concretament, se sol·licita 
la modificació de l’article 34 de la Normativa del PEPNat per permetre la restauració amb 
rebliment de residus inerts. 

2. Acceptar l’informe tècnic que s’aportarà en el seu moment en relació a la 
correspondència entre el Pla Especial i la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic 
de Restauració i delimitació de la zona extractiva d’argiles del Papiol, juntament amb la 
pròpia documentació de la Modificació Puntual del Pla Especial de restauració. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Modificar l’article 34 de la Normativa del PEPNat perquè es permetin els residus inerts 

com a material de restauració de les activitats extractives. 
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L’epígraf 34.1 de la normativa del Pla estableix “El Pla identifica unes Àrees d’especial significació 
per raó de valors geològics i ambientals que cal ordenar de forma específica” i el 34.2, “L’objectiu 
d’aquestes àrees és prioritzar la conservació dels valors ambientals, limitant i regulant l’accés 
públic i fent-ho compatible amb la seva posada en valor com a espai d’interpretació i 
coneixement”. Perseguint aquest objectiu, a l’epígraf 34.4a) es diu “ (...) En cap cas s’admetrà la 
restauració dels sistemes naturals amb el rebliment de qualsevol tipus de residu...”. Tanmateix, 
es considera compatible la restauració amb materials inerts tal i com apunta el titular de l’activitat 
extractiva que té aprovada la restauració d’una part de l’àmbit, i així es matisa aquest punt de 
l’article especificant que: “(...) En cap cas s’admetrà la restauració dels sistemes naturals amb el 
rebliment de qualsevol tipus de residu que no sigui inert, ni tampoc s’admetran subproductes que 
incorporin entre els seus components, elements provinents de restes de matèria orgànica i/o 
productes derivats del petroli”. 

Per altra banda, pel que fa al comentari de l’al·legant respecte el marc regulatori de l’Annex 4 del 
PEPNat, fer esment a que als objectius d’aquest Annex s’estableix “...en base al potencial de 
cadascuna de les activitats, estat i ubicació, es vol definir quina és la millor estratègia a aplicar i 
quins han de ser els criteris i recomanacions a tenir en compte”. D’aquesta manera, i com queda 
explicitat a l’Annex, les propostes de restauració fetes, així com la zonificació de cada activitat 
extractiva, s’han de considerar recollides a mode de recomanacions, sens perjudici de la situació 
legal actual en que es trobi cada activitat. 

Finalment, s’informa que s’ha fet un canvi a la normativa en relació a les activitats extractives en 
el document per a l’aprovació provisional desplaçant l’article 42 de la Normativa a la Disposició 
Transitòria, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 
Modificació Puntual que es tramita en paral·lel al Pla Especial, amb la finalitat de clarificar encara 
més que es tracta d’usos admesos amb caràcter transitori, mentre duri l’autorització. 

2. Acceptar l’informe tècnic que s’aportarà en el seu moment en relació a la 
correspondència entre el Pla Especial i la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic 
de Restauració i delimitació de la zona extractiva d’argiles del Papiol, juntament amb la 
pròpia documentació de la Modificació Puntual del Pla Especial de restauració. 
L’informe tècnic que cita l’al·legant s’ha rebut com annex de l’al·legació amb entrada posterior 
(núm. de registre 243 de 08/01/2019), complint amb tots els requisits del tràmit d’exposició 
pública, de manera que s’accepta i se li dóna resposta al corresponent informe-valoració 
(al·legació núm. 65).  

Pel que fa a la documentació de la Modificació Puntual del Pla Especial de restauració que 
s’aporta cal remarcar que s’està encara tramitant i pendent d’aprovació, de manera que el 
PEPNat no es pot pronunciar al respecte, ni tenir en compte cap consideració d’un Pla Especial 
que encara no està aprovat. En tot cas, i si es dóna la situació, aquesta modificació haurà de 
tenir en compte el marc regulatori existent al seu àmbit d’aplicació en el moment de la seva 
aprovació final. 

PROPOSTA  
Per les raons exposades, es proposa: 

1. Estimar l’al·legació matisant l’article 34 de la Normativa del PEPNat i fent referència 
explícita a la compatibilitat d’utilitzar residus inerts per la restauració de les pedreres.  

2. S’estima l’al·legació del sol·licitant que s’accepti l’informe tècnic en relació a la 
correspondència del PEPNat amb la modificació puntual del Pla Especial de 
restauració i delimitació de la zona extractiva de les argiles del Papiol, tot i que se’n 
desestima el contingut atès que no es pot tenir en compte una modificació d’un Pla 
Especial que encara no ha estat aprovada. 
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Nº:  5  Fundació Engrunes 
Nom:   Diego Árias Rejón  
Adreça:  c/ Roca Plana, 14-16, P.I. Coll de Montcada, 08110, Montcada i Reixach 
Registre d’entrada:  Núm. 9381 de 12/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9381_0_2018 
   Annex 1 id: INS_ADJ_E_9381_0_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en 
paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta al·legació s’ha incorporat a 
l’expedient de la modificació.  

No obstant, des del PEPNat es vol posar de manifest la rellevància d’aquest àmbit en relació a 
la connectivitat ecològica i, concretament en l’àmbit de connexió “Collserola-connector central-
Sant Llorenç del Munt”. Alhora, cal destacar la presència de valors ambientals pel fet de ser una 
zona identificada com àrea sensible de poblacions de fauna d’importància per la conservació i 
protegides per la normativa del Parc i normatives superiors (Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat; Decret 2/2008 de Protecció dels animals); la presència d’una “Àrea sensible de 
rapinyaires forestals” identificada pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(CPNSC); i, alhora, cal destacar la presència de dos Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) (regulats 
per la Directiva 92/43/CEE) que, tot i ser no prioritaris, són elements clau pel CPNSC segons 
l’Acord de Govern 150/2014.  

 
Nº:  6  Rosa Marquet Molins i Fundació Gelabert 
Nom:   Maria Victòria Verdaguer Munujos i Joan Antoni Raventós Soler 
Adreça:  c/ Muntaner, 328, 1er 2a, 0821, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 9338 de 09/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9338_0_2018 
   Annex 1 id: INS_ADJ_E_9338_1_2018  

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els al·legants sol·liciten l’exclusió de les seves parcel·les de l’àmbit del Pla especial, així com 
una sèrie de canvis en relació al document de la MPGMCo aprovat inicialment. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Pel que fa al PEPNat, i en relació a la sol·licitud de que s’excloguin de l’àmbit del Pla especial 
les finques propietat dels al·legants, cal tenir en compte que l'àmbit del PEPNat es correspon 
amb la delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola que estableix el 
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. Aquestes parcel·les 
formen part dels terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola. El PEPNat no 
és l’instrument legal per a modificar els límits del Parc Natural establerts pel Decret 146/2010. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a l’exclusió de les parcel·les dels al·legants de 
l’àmbit del PEPNat doncs aquest ve definit pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració 
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del Parc Natural i el PEPNat no és l’instrument legal per a modificar els límits establerts en el 
Decret. 

 
Nº:  7  Joan Pons Llunell 
Nom:   Joan Pons Llunell 
Adreça:  C/ Pont, 16, 08750, Molins de Rei 
Registre d’entrada:  Núm. 9380 de 12/11/2018  
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9380_0_2018   

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en 
paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta al·legació s’ha incorporat a 
l’expedient de la modificació.  

 
Nº:  8  Iolanda Julià Caurin 
Nom:   Iolanda Julià Caurin 
Adreça:  c/ Josep Irla, 161 Baixos 2, 08195, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 9382 de 12/11/2018  
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9382_0_2018   

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  9  Immobiliària Tranova S.A. i Inmobiliaria Monroc, SL 
Nom:   Pedro Monje Roca 
Adreça:  c/Balmes, 262, 08006, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 9368 de 12/11/2018  
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9386_0_2018 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  10  Jaime franquesa S.A. 
Nom:   Francesc Xavier Grau Alafont 
Adreça:  C/.D, 49-51, Sector B (Pol. Ind. Zona Franca), 08040, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 9335 de 09/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9335_0_2018 
   Annex 1 id: INS_ADJ_E_9335_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que es tinguin en compte diversos aspectes sobre el tracte que fa el 
PEPNat de l’àmbit de l’activitat extractiva del qual és titular: “Pedrera Berta”. 
 
1 Exposició de la situació 
En primer lloc, fa una sèrie d’observacions respecte la situació administrativa i del 
desenvolupament de l’activitat extractiva i, amb especial atenció, del programa de restauració 
per la seva part: 

- Diuen que l’àmbit d’aplicació del PEPNat és el definit a l’article 2 de la seva Normativa i 
que aquest comprèn íntegrament l’activitat pedrera Berta. 
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- Destaquen que “la restauració paisatgística consisteix en el conjunt d’operacions que 
tenen per finalitat que la percepció visual d’un espai sigui similar a la que aquest 
componia abans de ser alterat per l’activitat antropogènica”. 

- Estimen que el PEPNC (entenem PEPNat) no persegueix el seu objectiu 2 en deixar la 
roca nua i no proposar revegetació prèvia (adjunten ortofotografia de l’any 1946 on 
s’aprecia la morfologia i tipologia de vegetació original de l’àmbit). 

- Comenten que totes les finalitats, valors i elements d’interès naturals del PEPNat ja es 
troben adequadament incorporats i reflectits al Programa de restauració de la pedrera 
Berta i que no queda justificada la seva modificació per part del PEPNat. Afegeixen en 
diversos punts al llarg del document que la proposta de restauració del PEPNat és 
contradictòria amb els objectius del Pla. 

- Diuen que la prohibició de rebliment de pedreres amb subproductes provinents de 
matèria orgànica i/o provinents del petroli no està justificada tècnicament i suposa un 
incompliment de la Sentència de la Sala Contenciosa-administrativa (Secció cinquena), 
de 19 de novembre de 2009. 

- Afirmen que el règim transitori de la normativa i la suspensió de tramitació de plans 
urbanístics derivats, llicències d’edificació, etc. per 2 anys no és proporcional al PEPNat 
i és contrària a l’article 9.8 del Decret Legislatiu 1/2010 , de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). 

- Diuen que no s’ajusta a la realitat la situació que expressa el PEPNat al seu Annex 4 
respecte l’execució del programa de restauració de la pedrera Berta “en el moment de la 
redacció (...) estan negociant amb la propietat de l’activitat un acord per la revisió del 
programa de restauració...” 

- Comenten al llarg del document que s’observa una manca de coneixement de l’àmbit de 
l’activitat i els elements d’interès que s’hi troben per part dels diferents inventaris als 
Annexes del PEPNat, i en demanen una millor concreció i ajust. 

- Diuen que el límit de l’activitat extractiva que es presenta al PEPNat manca precisió 
(“està dibuixat a mà alçada”). 

2. Sol·licituds: 
Finalment, i tenint en consideració les observacions anteriors, l’al·legant sol·licita: 

1. Reformulació de l’estratègia de restauració recollida a l’Annex 4 del PEPNat, proposant 
mantenir el Programa de restauració vigent, o recollir-ho a la Normativa. 

2. Eliminar de la Normativa la prohibició de rebliment de pedreres amb subproductes del 
petroli o provinents de matèria orgànica. 

3. Modificar el règim de suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats de 2 anys. 
4. Fer públic el futur Programa de restauració fruit de l’acord entre parts, que consideren 

imposat i no negociat. 
5. Correcció dels Annexes 6, 7, 8 i 9 pel que fa als elements inventariats dins l’activitat 

segons estableixen. 
6. Correcció del límit d’explotació de l’activitat pedrera Berta que es presenta al PEPNat. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Reformular l’estratègia de restauració recollida a l’Annex 4 del PEPNat, proposant 
mantenir el Programa de restauració vigent, o recollir-ho a la Normativa. 
Respecte a les consideracions fetes per l’al·legant, dir que, en primer lloc, cal fer constar que el 
PEPNat, en el seu Annex 4. Estratègies de restauració de les pedreres, estableix als objectius 
del mateix que “...en base al potencial de cadascuna de les activitats, estat i ubicació, es vol 
definir quina és la millor estratègia a aplicar i quins han de ser els criteris i recomanacions a tenir 
en compte.” D’aquesta manera, i com queda explicitat a l’Annex, les propostes de restauració 
fetes, així com la zonificació de cada activitat extractiva, s’han de considerar recollides a mode 
de recomanacions, sens perjudici de la situació legal actual en que es trobi cada activitat. Per 
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aquest motiu, l’aprovació del PEPNat en fase provisional no suposaria en cap cas l’anul·lació del 
programa de restauració aprovat de forma vigent per l’activitat extractiva. 

En segon lloc, al llarg de l’escrit l’al·legant es refereix en diverses ocasions a la restauració de 
l’activitat extractiva “Pedrera Berta”, com a restauració paisatgística, premissa a partir de la qual 
fonamenta els arguments en contra de la proposta de restauració feta pel PEPNat. En aquest 
sentit, dir que en l’actualitat la restauració d’activitats extractives es refereix habitualment com a 
restauració ecològica, un concepte més ampli que abasta altres aspectes, a banda de només el 
paisatgístic, com la recuperació i posada en valor de la biodiversitat i dels processos ecològics, 
així com també els socioculturals. Això pren especial rellevància en un cas com el del PEPNat, 
una figura de planejament d’un Parc Natural que té per objecte principal la conservació i millora 
de la biodiversitat alhora que n’ordena l’ús públic. Així, el PEPNat inclou les pedreres dins de les 
Àrees d’especial significació, figura que segons l’article 34.2 de la seva Normativa té per objectiu 
“...prioritzar la conservació dels valors ambientals, limitant i regulant l’accés públic i fent-ho 
compatible amb la seva posada en valor com a espai d’interpretació i coneixement.” En el cas 
concret de la pedrera Berta, i atenent, a més, a informació aportada pel Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, es coneix que l’àmbit d’explotació (i els elements d’especial interès que 
inclou) és utilitzat per espècies actualment escasses al conjunt del Parc i les poblacions de les 
quals interessa millorar. Seria el cas, per exemple, d’espècies faunístiques rellevants com el duc 
(Bubo bubo), que ha utilitzat recentment els talussos de la pedrera per a criar-hi, o espècies 
d’amfibis que es veuen beneficiades per les basses existents. Aquestes espècies i els elements 
que les afavoreixen es troben recollides als corresponents inventaris dels annexos del PEPNat i, 
en relació a aquests, l’article 13 de la seva Normativa estableix que “Les administracions 
competents han de garantir la conservació dels elements d’interès especialment rellevant, els 
sistemes naturals, dels hàbitats i de les espècies de fauna i flora, inclòs el patrimoni geològic, en 
l’àmbit de l’espai protegit. No s’admeten els usos i les activitats que en puguin provocar la 
degradació.” Precisament, és en la conservació i millora d’aquests elements, així com en la seva 
divulgació, que el PEPNat basa en l’Annex 4 la seva proposta de restauració, que passa per 
acceptar el resultat de la proposta de restauració que està treballant la Generalitat i les 
administracions interessades. Amb aquesta proposta es considera que efectivament s’estaria 
donant compliment adequadament l’objectiu 2 del PEPNat citat per l’al·legant, així com la resta 
d’objectius del Pla que hi tenen relació.  

2. Eliminar de la Normativa la prohibició de rebliment de pedreres amb subproductes 
del petroli o provinents de matèria orgànica. 
En relació a l’incompliment de la STS 19.11.2009, com a qüestió prèvia cal recordar que l’article 
42.1 de la normativa del PEPNat preveu expressament que “el Pla admet el desenvolupament 
de les activitats preexistents i autoritzades, en els termes autoritzats en el seu programa de fins 
a la finalització d’aquest” (l’article 42 es desplaça a la Disposició Transitòria amb la finalitat de 
clarificar encara més que es tracta d’usos admesos amb caràcter transitori, mentre duri 
l’autorització). Això és coherent amb l’article 34.4.a) que de forma expressa indica que l’estratègia 
de restauració que proposa del PEPNat té el caràcter de recomanació.  

Quant a l’incompliment de la sentència i a l’obligació dels poders públics de compliment de les 
resolucions judicials, en primer lloc cal puntualitzar que la sentència fa referència a la normativa 
del PEPCo, pla especial que amb l’aprovació del PEPNat quedarà derogat expressament. Per 
tant no es pot pretendre que una resolució judicial que declara conforme a dret una determinada 
previsió normativa estengui els seus efectes a tota la normativa posterior que es pugui dictar en 
aquella matèria, impedint així a les administracions adequar el contingut del marc legal a la 
realitat jurídica, social, econòmica i, especialment en aquest supòsit, mediambiental de la Serra 
de Collserola sobre la qual el PEPNat desplega les seves previsions. En segon lloc, i d’acord 
amb l’anterior, la sentència avala una modificació que permet el dipòsit d’uns residus amb unes 
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característiques concretes, és a dir, admet que és conforme a dret que la normativa d’un pla 
especial d’un espai natural de protecció especial reguli les característiques dels materials a 
dipositar en ordre a la restauració de l’activitat extractiva anterior. Finalment, assenyalar que 
l’article 14.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, que determina que “En tots els 
casos s'aplica la normativa específica de cada espai natural d'especial protecció i els plans 
urbanístics municipals respectius en els aspectes que impliquen un grau de protecció més alt”. 

Amb això, i en relació a la prohibició del rebliment de pedreres amb productes provinents del 
petroli o de matèria orgànica, el PEPNat considera que aquesta actuació de restauració pot 
suposar efectes significatius i crítics sobre diversos vectors ambientals difícilment evitables amb 
mesures ambientals aplicables. Aquesta estratègia es considera especialment desaconsellable 
en el cas d’un àmbit inclòs en un espai natural protegit com és el Parc Natural de la Serra de 
Collserola, i és per aquest motiu que el PEPNat, els objectius principals del qual són la protecció 
dels seus elements naturals, estableix aquesta prohibició a l’article 34.4 de la seva Normativa. 
En el cas concret que ens ocupa, de fet, la Ponència Ambiental ja va emetre una Declaració 
Ambiental (Resolució TES/160/2018, de 6 de febrer) que es mostrava desfavorable al Projecte 
de modificació del programa de restauració de la pedrera Berta, precisament per estimar com a 
crític l’impacte ambiental global derivat de l’ús en aquest projecte de rebliment amb bales 
d’ecoparc del tractament municipal de residus i amb un contingut màxim de material 
biodegradable del 15%. 

Relacionat amb això, s’informa que es matisa l’epígraf 34.4.a) especificant que només es 
permeten els residus inerts: “(...) En cap cas s’admetrà la restauració dels sistemes naturals amb 
el rebliment de qualsevol tipus de residu que no sigui inert, ni tampoc s’admetran subproductes 
que incorporin entre els seus components, elements provinents de restes de matèria orgànica i/o 
productes derivats del petroli”. 

3. Modificar el règim de suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats de 2 
anys. 
Pel que fa al règim transitori de la normativa i la suspensió de tramitació de plans urbanístics 
derivats cal dir que la referència a l’article 9.8 de la LUC no és pertinent en tant que estableix 
restriccions a l’accés a l’exercici de les activitats econòmiques. El sòl no urbanitzable i, en 
especial, quan està inclòs en una figura de protecció especial com és el PEIN i Parc Natural, és 
incompatible amb l’exercici d’activitats econòmiques entès com a ús industrial. No es produeix, 
per tant, cap restricció al respecte. D’altra banda, la suspensió de tramitació de plans i llicències 
està emparat i justificat per l’article 73 de la LUC, en tant que el PEPNat també té naturalesa de 
pla especial urbanístic. 

4. Fer públic el futur Programa de restauració fruit de l’acord entre parts, que 
consideren imposat i no negociat. 
Cal posar en coneixement que no es disposa d’aquesta informació donat que s’ha instat a la 
Generalitat de Catalunya que procedeixi a la revisió del programa de restauració de la pedrera 
Berta en base als informes acreditatius dels valors geològics, miners i naturalístics emesos per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, del Consorci del Parc de Collserola i l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya. Aquests treballs en el moment de redacció del Pla estan en procés. 

5. Corregir els annexes 6, 7, 8 i 9 pel que fa als elements inventariats dins l’activitat 
segons estableixen. 
Pel que fa al que exposa l’al·legant respecte a la manca de coneixement de l’àmbit de l’activitat 
i els elements d’interès que s’hi troben per part del PEPNat, dir que els inventaris que s’han 
realitzat en el Pla en el que refereix a la pedrera Berta han estat basats en informació obtinguda 
per dues vies: per una banda, d’informació oficial de la web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el que refereix a elements protegits 
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normativament -els Espais d’Interès Geològic-; i, per altra banda, d’informació aportada per 
l’òrgan gestor, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, referida a elements d’entitat 
menor o més localitzats. Per aquest motiu, la informació recollida als annexes del PEPNat es 
considera fiable i, a més, i com ja s’ha dit més amunt, segons l’article 13 de la seva Normativa 
“Les administracions competents han de garantir la conservació dels elements d’interès 
especialment rellevant, els sistemes naturals, dels hàbitats i de les espècies de fauna i flora, 
inclòs el patrimoni geològic, en l’àmbit de l’espai protegit. No s’admeten els usos i les activitats 
que en puguin provocar la degradació”. Amb això, tota acció que pugui comprometre els seus 
valors actuals (o potencials) haurà de ser avaluada degudament per l’Administració competent i 
aplicant el principi de precaució.  

Dit això, i un cop validat amb els serveis tècnics del Parc, s’esmenen a l’Annex 6 (Inventari dels 
elements d’interès especialment rellevant) algunes errades que s’han detectat respecte les 
basses presents, tant en l’àmbit estricte de l’explotació Pedrera Berta com en el seu entorn: Can 
Domènech i la bòbila de Can Domènech (elements BA23, BA24, BA25, BA26 i BA27). 

6. Corregir el límit d’explotació de l’activitat Pedrera Berta que es presenta al PEPNat. 
Sobre la delimitació de l’activitat extractiva de la qual té titularitat l’al·legant, tant als plànols de 
l’Annex 4 (Estratègies de restauració de les pedreres) com als plànols d’informació i ordenació 
del PEPNat, el límit de la pedrera Berta representat és el corresponent a les superfícies oficials 
de les activitats extractives provinents de cartografia actualitzada aportada per l’administració 
competent en aquesta matèria, i extreta dels plànols que inclouen els expedients d’autorització 
de les activitats extractives i que es recullen també als corresponents Programes de Restauració. 
D’aquesta manera, no es considera que el límit representat a la cartografia del Pla pugui mancar 
de precisió, i encara menys que el límit hagi estat dibuixat a mà alçada. 

PROPOSTA  
Per les raons exposades, es proposa: 

1. Desestimar l’al·legació respecte modificar la proposta de restauració feta pel PEPNat 
atès que, com s’ha explicat, el PEPNat com a figura de planejament no té la potestat per 
aprovar nous Programes de restauració de les activitats extractives que es troben dins 
el seu àmbit, no és objecte d’aquest l’anul·lació del Programa vigent de la pedrera Berta. 
Tanmateix, tenint en compte això, i pels motius exposats més amunt pel que fa a l’interès 
potencial per la biodiversitat i altres elements rellevants de l’àmbit de la pedrera Berta, 
es considera adequada l’estratègia de restauració recollida en forma de recomanació 
que fa el Pla al seu Annex 4, considerant-se que és la que permetria donar compliment 
als seus objectius.  

2. Desestimar l’al·legació referent a admetre la restauració de la pedrera Berta amb 
subproductes provinents del petroli o provinents de matèria orgànica ja que, tal com s’ha 
exposat, la restauració d’activitats extractives amb aquests materials es considera que 
té potencials impactes ambientals crítics envers diferents vectors ambientals, de manera 
que es considera necessària la prohibició d’aquesta pràctica dins l’àmbit d’aplicació del 
PEPNat. Alhora, en relació a l’incompliment de la sentència aquesta fa referència al 
PEPCo que serà derogat amb el Pla Especial, a banda que la sentència avala una 
modificació que permet el dipòsit d’uns residus amb unes característiques concretes que 
vinguin definides pel pla especial d’un espai natural. 

3. Pel que fa a la modificació del règim de suspensió de tramitació desestimar donat que 
es considera que no es produeix cap restricció al respecte. 

4. Desestimar el punt de l’al·legació que demana fer públic el projecte de restauració que 
s’està treballant des de la Generalitat donat que no se’n disposa i es troba en procés.  
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5. Estimar l’al·legació referent a la identificació dels elements d’interès feta a l’Inventari 6 
dels annexes del PEPNat esmenant les errades relacionades amb els elements PIB23, 
PIB24, PIB25, PIB26 i PIB27. 

6. Desestimar l'al·legació referent a corregir el límit de l’activitat Pedrera Berta atès que el 
PEPNat el delimita segons la cartografia oficial aportada per Activitats Extractives del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
Nº:  11  Germán Sierra Salvador  "Can Carlets" 
Nom:   Germán Sierra Salvador  "Can Carlets"  
Adreça:  Camí de Sant Cebrià, 117-119, 08035, Barcelona  
Registre d’entrada:  Núm. 9756 de 21/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9756_0_2018 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 

Nº:  12  Alfonso Güell Martos 
Nom:   Carlos de Miquel Serra 
Adreça:  Passeig de Gràcia, 81, 1er pis 08008, Barcelona  
Registre d’entrada:  Núm. 9864 de 23/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9864_0_2018 
   Annex id: INS_ADJ_E_9864_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els al·legants sol·liciten que es classifiqui la seva finca com a sòl urbà i que s’autoritzin 
determinats usos privats a les seves finques. 
Manifesten que són propietaris d’uns terrenys ubicats a la Carretera de les Aigües, al paratge 
conegut com Sant Pere Màrtir – Coll de Finestrelles, al terme municipal de Barcelona en el seu 
límit amb Esplugues de Llobregat. 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa al PEPNat, consideren que la regulació és massa restrictiva en quan a la iniciativa 
privada i que els seus terrenys, pròxims als nuclis urbans, poden admetre diversitat d’usos privats 
(a mode d’exemple esmenten l’ús de berenador, barbacoes, horts, usos esportius, culturals i 
d’oci). Demanen que es modifiqui la documentació, tant de la MPGMCo com del Pla especial, 
per a incorporar la possibilitat d’aquests usos amb iniciativa privada. Per últim, fan referència a 
determinats articles de la normativa que consideren innecessaris pel seu excessiu rigor.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa a la regulació específica del PEPNat que es considera per part de l’al·legant massa 
restrictiva, s’ha de dir que el planejament urbanístic es coherent amb el marc legal normatiu i pot 
establir limitacions complementàries.L’objecte del Pla especial és l’ordenació i regulació dels 
usos i les activitats d’acord amb els objectius del Parc Natural de protecció, conservació i millora 
del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, 
agrícoles i culturals d'aquest espai natural de protecció especial. Per tant, és el compliment 
d’aquest objectiu el que defineix els usos i les activitats admeses en aquest espai protegit. 
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En relació a la petició d’ampliar els usos d’iniciativa privada en esta àrea, s’ha de dir que el Pla, 
per tal de promoure la conservació del patrimoni arquitectònic del Parc, ja proposa obrir el ventall 
dels usos permesos a les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i permet, 
excepcionalment, noves construccions relacionades amb activitats que aporten qualitat i valor 
afegit al territori, com són les activitats primàries. Amb això, a banda de la conservació del 
patrimoni, el que es pretén és dinamitzar el territori i fomentar la gestió de les finques privades 
del Parc que ocupen més de la meitat de la seva superfície, evitant, però, la proliferació i dispersió 
de construccions noves a la Serra.  

Pel que fa als articles de la normativa, a continuació es dóna resposta:  
‐ Article 29: cal dir que les unitats mínimes de conreu són les que estableix el Decret 

169/1983. 
‐ Article 38. L’agricultura dins del Parc està permesa en tots els sòls qualificats com a 

29co, en aquest sentit les explotacions de conreu hortícola d’iniciativa privada també 
estan permeses. A banda de les explotacions agrícoles (que inclouen el conreu 
hortícola), el Pla classifica els horts en tres categories: horts comunitaris d’iniciativa 
pública, horts individuals d’autoconsum i horts marginals (en aquest últim cas 
s’estableix que s’han d’erradicar i recuperar la naturalesa alterada amb projectes 
específics de restauració). Arran d’aquesta i altres al·legacions es clarifica a la 
normativa la regulació per a les explotacions de conreu hortícola. 

‐ Articles 45 i 46 (segons numeració de la documentació corresponent a l’Aprovació 
inicial). La definició del model d’ús públic és uns dels temes més rellevants en un parc 
natural que es troba en el bell mig d’un àrea metropolitana i que compta amb més de 4 
milions d’usuaris a l’any. Dins d’aquest context les propostes del Pla busquen, entre 
d’altres, trobar l’equilibri entre la preservació de la biodiversitat i dels valors d’aquest 
espai protegit i l’ús públic. La definició de la infraestructura per a l’ús públic i la 
regulació de les activitats i usos de lleure dins del Parc responen a: la necessitat de 
minimitzar les pertorbacions derivades de l’alta freqüentació; reduir la dispersió dins de 
les àrees més sensibles ambientalment; adequar el funcionament de la extensa 
infraestructura d’ús públic que ja existeix al model del Parc; i apropar la ciutadania als 
valors naturals i espais de l’espai protegit. En tot cas, el PEPNat no afirma que 
aquestes activitats hagin de ser forçosament públiques, al contrari, en el punt 1 de 
l’article 45. Definició del model d’ús públic, es manifesta que: “Als efectes d'aquestes 
Normes, s'entén per ús públic el desenvolupament d'aquelles activitats no vinculades a 
l'aprofitament dels recursos naturals que, independentment de qui les gestioni, donen 
servei als visitants del Parc i els apropen als seus valors naturals i culturals. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar l’al·legació referent a l’ampliació d’usos admesos. 

 
Nº:  13  Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
Nom:   Carles Escola i Sánchez 
Adreça:  c/ Creu i Casas i Sicart, 86-88, 08290, Cerdanyola del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 9838 de 23/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: DOF_E_9838_0_2018 
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita esmenes en relació a la definició de l’Espai funcional, que es tinguin 
en compte les conclusions dels estudis realitzats pel que fa als connectors biològics, així 
com corregir errors o mancances per la falta de reconeixement de l’estat actual de la 
urbanització.   
El Consorci del Centre Direccional exposa que el Pla director urbanístic de 2014 ha estat declarat 
nul per dues sentències judicials fermes i altres que han estat recorregudes. Actualment s’està 
tramitant un nou pla del qual s’ha aprovat l’Avanç i que compta ja amb el programa de participació 
i exposició pública d’aquesta fase finalitzades.  

1 Espai funcional 
Es demana revisar el règim aplicable a l’Espai funcional de manera que es limiti a incloure espais 
de singular rellevància per al Parc Natural i s’hi estableixin únicament recomanacions, o bé 
s’eliminin de l’Espai funcional els àmbits corresponents al Centre direccional (suprimint 
conseqüentment les fitxes A5 i A6 de l’Annex 3, s’entén Annex 2). L’escrit considera que la 
proposta del PEPNat pel que fa a l’Espai funcional suposa una ampliació de l’àmbit d’aplicació 
del Pla i que l’establiment de directrius de rang normatiu vulnera el principi de jerarquia normativa 
i coherència del planejament en relació al Pla general metropolità, el Pla d’espais d’interès natural 
i el Pla territorial. 

També planteja considerar la realitat actual del Parc de l’Alba pel que fa a la classificació sòl, 
més enllà del planejament vigent, ja que podria comportar l’incompliment de les prescripcions del 
PEPNat o bé la impossibilitat d’executar el Parc de l’Alba. 

2 Connectors biològics 
Pel que fa als connectors biològics, s’adjunta l’estudi “Dispersió de Fauna al Corredor Verd del 
Parc de l’Alba. Avaluació de la situació Actual i Proposta d’Alternatives per al Restabliment de la 
Connectivitat Ecològica” realitzat per Minuartia l’any 2012. L’escrit defensa que el corredor que 
planteja el PTMB és inviable i que aquest estudi en relació a la connectivitat existent i potencial 
identifica més adequadament quins són els diferents corredors biològics viables. Així mateix se 
sol·licita es modifiqui el plànol 10 Factors biòtics: connectivitat ecològica en base a aquest 
document. 

3 Altres al·legacions de caràcter normatiu 
Quant als errors o mancances, s’apunta que el PEPNat ignora tant la situació actual de la 
urbanització, fruit de l’execució dels plans que han desenvolupat les previsions del PGM, com 
els treballs de redacció del nou planejament. Així, se sol·licita la modificació de: 

- Plànol 17 Usos del sòl. Es demana recollir la situació actual. 
- Plànol 23 Xarxa rodada. Es demana incorporar els vials i camins existents, en especial 

l’Eix de la Ciència i els construïts pel Consorci. 
- Plànol 15 Localització dels trams conflictius de col·lisió d’aus rapinyaires. Es demana 

revisar la identificació del tram corresponent a la subestació elèctrica de Codonyers 
donat que es tracta d’un tram soterrat. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1 Espai funcional 
L’àmbit d’aplicació del PEPNat és el definit al plànol d’ordenació 2. Comprèn els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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. En aquest sentit, cal tenir present que la MPGMCo no és 
l’instrument adequat per a modificar els límits del Parc Natural i que el PEPNat no és incongruent 
amb el planejament general en aquest sentit, tal i com apunta l’escrit. 
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A més, sense perjudici de l’anterior s’incorpora també un Espai funcional que comprèn els 
terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les seves 
característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment dels 
objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. Aquests tenen una vinculació 
amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, prioritzant la connexió de les 
infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, millorant la transició amb els nuclis urbans 
i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. Per tant, els terrenys que formen part de l’Espai 
funcional es corresponen amb espais de singular rellevància per al Parc Natural. Tot i això, la 
inclusió de terrenys dins l’Espai funcional no suposa una reducció dels sòls disponibles per a 
l’edificació.  

El Pla estableix per a l’Espai funcional directrius i recomanacions a concretar per plans i projectes 
posteriors i, en cap cas, es modifica el règim jurídic del sòl. Aquestes directrius i recomanacions 
no vulneren el principi de jerarquia normativa i coherència amb el planejament de rang superior, 
sinó que compleixen i desenvolupen el mandat legal que el marc legislatiu i el PTMB obliga a 
desenvolupar en la planificació dels espais naturals de protecció especial. Així, la Llei 42/2007, 
del patrimoni natural i de la biodiversitat, que té el caràcter de legislació bàsica, estableix en el 
seu article 21 que: “les administracions públiques han de preveure, en la seva planificació 
ambiental o als plans d’ordenació dels recursos naturals, mecanismes per aconseguir la 
connectivitat ecològica del territori, tot establint o restablint corredors, en particular entre els 
espais protegits Xarxa Natura 2000 i entre els espais naturals de rellevància singular per a la 
biodiversitat”. Per a això s’ha d’atorgar una funció prioritària als cursos fluvials, les vies pecuàries, 
les àrees de muntanya i altres elements del territori, lineals i continus, o que actuen com a punts 
d’enllaç, amb independència del fet que tinguin la condició d’espais naturals protegits. 

Tanmateix, tot i que ni la Llei 12/1985 d’espais naturals ni el Decret 328/1992, del Pla d’espais 
d’interès natural refereixen la connectivitat ecològica, el preàmbul del Decret 146/2010 de 
declaració de Parc Natural sí que esmenta que escau establir un règim de protecció de la Serra 
de Collserola en el marc, entre d’altres, de la Llei 42/2007. En aquest sentit, el Decret inclou 
expressament que un dels objectius bàsics de la declaració del Parc Natural (article 3.1.d) és “la 
implantació d’un règim que permeti superar l’aïllament de la Serra de Collserola, eviti la 
fragmentació i la pèrdua dels espais agroforestals que conté, que aporti serveis ambientals al 
conjunt de la ciutadania, i que incorpori solucions als problemes”. En el mateix sentit, cal tenir en 
compte també l’article 2.23 apartats 4, 5 i 6 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB. 

No obstant, arrel d’aquesta i altres al·legacions, s’ha tingut en compte el PDU del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, instrument de planejament de rang superior que està en 
tràmit l’aprovació, i l’estudi de connectivitat que aporta en el que s’analitza amb un major detall 
aquesta funcionalitat a l’àmbit. Amb això, es trasllada al futur PDU la definició del connector 
corresponent al Corredor Central, així com les actuacions necessàries per a la millora de la 
connectivitat ecològica i social fora de l’espai PEIN Serra de Collserola. En aquest sentit, es 
proposa modificar la cartografia d’ordenació que recull els espais d’interès connector, així com el 
redactat de les fitxes A05 i A06 de l’Annex 2 i la part corresponent al municipi de Cerdanyola del 
Vallès en l’Annex 3. 

Pel que fa a la classificació del sòl, el PEPNat inclou dins la sèrie d’informació el planejament 
vigent, amb independència del grau d’urbanització dels terrenys. D’una banda, abasta terrenys 
ubicats fora de l’àmbit d’aplicació del Pla i, de l’altra, no correspon al Pla especial revisar la 
classificació d’aquests sòls, doncs es tracta d’una figura de planejament derivat.   
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2 Connectors biològics 
El plànol 10 Factors biòtics: connectivitat ecològica pertany a la sèrie d’informació i reprodueix 
els treballs que han servit de base per a la definició dels Espais d’interès connector. Així, es 
valora molt positivament l’aportació de nova documentació més detallada per a l’àmbit del Centre 
Direccional (elaborada per Minuartia l’any 2012 per encàrrec del Parc de l’Alba) la qual ha servit 
de base per a la definició que el PDU en fase d’Avanç fa del connector ecològic en aquest àmbit. 
Amb això, es proposa grafiar en els plànols aquesta informació més acurada i corresponent a un 
estudi d’escala amb més detall. Així mateix, es proposa traslladar al futur PDU del Parc de l’Alba 
la definició del connector del Corredor Central en el seu àmbit. 

3 Altres al·legacions de caràcter normatiu 
Els plànols 17 i 23 formen part de la sèrie d’informació. El primer reprodueix els usos de sòl i es 
basa en estudis realitzat l’any 2017 per l’AMB i cartografia dels hàbitats segons la classificació 
Corine realitzada per la Universitat de Barcelona l’any 2012, tal i com consta a la llegenda del 
plànol. L’escrit d’al·legació no especifica en quin sentit s’ha d’actualitzar aquest informació. El 
segon recull la cartografia base elaborada per l’AMB l’any 2017. Aquest base no assigna una 
categoria específica a determinats vials recents, fet que en dificulta la representació. Donada la 
importància de l’Eix de la Ciència es proposa revisar la base cartogràfica per tal d’incloure aquest 
vial. 

El plànol d’ordenació número 15 (segons numeració i nomenclatura de la documentació 
corresponent a l’Aprovació inicial) recull únicament els trams aeris. Per tant, cal corregir aquest 
plànol en el sentit de suprimir tots els trams no aeris, en especial els corresponents al teixit urbà 
de Barcelona. No obstant, segons la documentació subministrada per Endesa el tram citat a 
l’al·legació es correspondria amb un tram aeri. No s’aporta documentació gràfica que contradigui 
la informació d’Endesa. 

PROPOSTA  
1 Espai funcional 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació i modificar el redactat de les fitxes A05 i A06. 

2 Connectors biològics 
Es proposa estimar l’al·legació i modificar els connectors ecològics definits fora de l’àmbit del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, actualitzant-ne la delimitació en base als treballs de major 
detall que conté l’Avanç del PDU del Centre Direccional i es trasllada a aquest instrument la 
definició final del connector corresponent al Corredor Central. 

3 Altres al·legacions de caràcter normatiu 
Es proposa estimar en part l’al·legació i incloure l’Eix de la Ciència en el plànol 23 

 
Nº:  14  Carles Guerra Pérez 
Nom:   Carles Guerra Pérez 
Adreça:  Av. Joan Fàbregas, 12, Bellaterra, 08193, Cerdanyola del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 9996 de 27/11/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_9996_0_2018 
   Annex 1 id: INS_ADJ_E_9996_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
De la lectura dels seus escrits d’al·legacions i del document annex al mateix es desprèn 
que és propietari de la finca situada al carrer de Can Castellví números 71 i 73 a la barriada 
de Les Planes de Vallvidrera del terme municipal de Barcelona. Acompanya un certificat 
urbanístic de data 7 d’octubre de 2003 on s’indica que la finca està classificada de sòl urbà 
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i qualificada com a perímetre de règim urbanístic transitori (clau PRUT) pel planejament 
vigent.  
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

En el seu escrit complementari d’al·legacions presentat en data 9 de gener de 2019, l’al·legant 
manifesta que l’AMB i la resta d’administracions implicades no han informat de res durant el 
procés previ a l’aprovació provisional (entenem que es refereix a l’aprovació inicial) i que, per 
tant, s’ha incomplert la normativa sobre participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 
Alhora, i pel que fa al PEPNat, argumenta que la desaparició a curt o llarg termini d’habitatges 
com el seu no aporta més protecció al Parc ni més connectivitat. També defensa que en el 
document d’Avanç es va fer una excepció pel que fa a la modificació dels límits del Parc Natural 
a l’àmbit de Torre Baró i la Rierada. 

Per tot això, sol·licita que es modifiquin els límits del Parc Natural i se n’exclogui els carrers i 
trams de carrers transformats en sòl urbà per les actuacions del Pla parcial d’ordenació del 
Polígon Baixador de Vallvidrera Les Planes. Subsidiàriament també sol·licita redefinir els Espais 
de Regulació Especial (EREs) per tal que reconeguin la realitat urbana i permetin la consolidació 
dels habitatges existents, amb la delimitació d’un nou ERE 1 a l’àmbit del barri, els PRUTs del 
Camí de Can Castellví.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Respecte a l’al·legació realitzada sobre l’incompliment del procediment de participació ciutadana, 
cal dir que, tal i com s’estableix en el document V. Participació ciutadana, així com en l’apartat 7 
de la memòria, al tràmit de l’Avanç de Pla es van rebre multitud de suggeriments, tant del present 
Pla especial com en seu de la MPGMCo, i es van fer nombroses ponències tècniques i 
ciutadanes obertes a qualsevol veí/na interessat/da. Així mateix, el present Pla especial conté 
dos annexes en relació al procés de participació, l’Annex 11 reprodueix la informació 
corresponent al document d’Avanç mentre que l’Annex 12 permet consultar les accions dutes a 
terme a partir de l’aprovació inicial del Pla. 

En concret, pel que fa a la fase d’Avanç, es va comptar amb tres canals de participació: sessions 
participatives presencials a l’àmbit del Parc i els seus Ajuntaments, formulari web i presentació 
d’escrits de suggeriments via registre. Pel que fa aquest últim canal, cal subratllar els escrits de 
dues associacions, d’una banda l’Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 
urbanístiques i, de l’altra, l’Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny. A més, cal citar també 
l’escrit de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera, que es va rebre fora de 
termini però donat que es tractava d’un document d’Avanç es va considerar oportú no excloure’l 
i informar al respecte (veure informe de suggeriments a V.Participació ciutadana). Al vessant 
barceloní es van realitzar a més 7 sessions presencials entre març i abril de 2015. 

A més a més, des de l’aprovació inicial fins a la data de finalització del termini per presentar 
al·legacions (que ha estat de més de quatre mesos) s’ha realitzat una nova fase del procés de 
participació que ha comptat amb diferents sessions en les seus dels diferents Ajuntaments amb 
àmbit dins del Parc, entre d’altres tipologies d’accions, per donar coneixement i exposar el 
contingut dels dos instruments (PEPNat i MPGMCo). Per aquest motiu no es comparteix 
l’afirmació relativa a l’incompliment del requisit de la participació ciutadana, per quant ha estat 
àmpliament acomplert. 
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En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació, com és el cas de les finques dels al·legants. 
Així, per ordre cronològic hem de citar els següents instruments legals i d’ordenació: 

1. El Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953 ja va qualificar aquests 
terrenys com a zona de parc forestal. 

2. El Pla general metropolità de 1976, per tal de fer front a la problemàtica de les edificacions o 
urbanitzacions emplaçades en terrenys qualificats de parc forestal i contràries al planejament 
anterior (Pla comarcal), va incorporar a les seves Normes urbanístiques la Disposició 
transitòria primera, encara vigent. Aquesta disposició estableix que si en aquests terrenys 
existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte d’expropiació 
o bé d’un dret de superfície (cessió gratuïta dels sòls a l’administració i reconeixement al 
cedent del dret de superfície per un període que no excedeixi els 75 anys). 

3. El Programa d’actuació urbanística i el Pla parcial d’ordenació del sector del baixador de 
Vallvidrera i de les Planes de Barcelona de 1980 va qualificar les finques de la part al·legant 
com a perímetre en règim urbanístic transitori (PRUT). 

4. El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) de 
l’any 1988 va preveure expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició Transitòria 
Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, mecanisme d’extinció diferida que és 
plenament vigent i conforme a dret. 

5. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, determina 
en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les urbanitzacions 
situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb el planejament 
territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva disposició addicional 
segona la necessitat que el planejament general estableixi la reducció de l’àmbit o l’extinció 
completa de la urbanització, determinant mecanismes per fer-la efectiva ja sigui d’una manera 
immediata o gradual. 

6. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la condició 
d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de forma directa 
el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais oberts, en el sentit 
que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit del sòl no urbanitzable 
(article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 
En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que 
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general 
l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. Quan 
no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius d'índole 
social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense perjudici 
que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. El 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 va atorgar als 
terrenys la condició de Parc Natural. 
D’acord amb l’article 5.1 del Decret estableix que “en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no urbanitzable 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de la classificació 
urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

8. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició d’urbanitzar i edificar 
en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. Aquest principi es concreta 
en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de 
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més d’un 20% de pendent, sempre que això no comporti la impossibilitat de creixement dels 
nuclis existents. La major part dels terrenys superen el 20% de pendent. 

Així mateix, ambé cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que 
propugnen l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina 
jurisprudencial en el sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir 
en els nivells de protecció assolits. 

A banda del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar una estratègia d’extinció 
en base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el Parc Natural. Més 
concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 
s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els 
principis del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament 
territorial i urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la 
dispersió en el territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, 
no aptes orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal 
subratllar el risc d’incendi, l’orografia i, en menor mesura, l’accessibilitat. 

A més, aquestes construccions són contràries a un altre aspecte clau del desenvolupament 
sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de Collserola i les edificacions en 
situació de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les connectivitats ecològiques, dintre del 
Parc i amb la infraestructura verda metropolitana, necessàries per al manteniment de la 
biodiversitat en un àmbit que té un fort impacte negatiu en la fragmentació central del Parc. 
Així, tant el marc legal vigent com l’impacte d’aquestes construccions en el Parc justifiquen 
que el seu destí sigui l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva 
construcció. 

Pel que fa a la definició dels límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel 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. L’escrit d’al·legació cita la proposta del document d’Avanç on es 
plantejava assumir com a correccions d’errades l’exclusió d’un nombre molt reduït de 
parcel·les ubicades a Molins de Rei i Barcelona. No obstant, tal i com recull el document 
aprovat inicialment, l’àmbit del PEPNat compren els terrenys declarats com a Parc Natural. 

Els ERE 1 venen definits també al Decret 146/2010. Més concretament, l ’Annex 1 del Decret, 
“Concreció gràfica dels límits dels espais de protecció especial de la Serra de Collserola”, 
identifica en el Plànol 1.1 Delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola aquests 
espais i la Memòria del Decret descriu i justifica cadascun d’ells. D’acord amb l’article 9.3, no 
li pertoca al PEPNat definir-ne de nous sinó delimitar definitivament els ERE proposats en el 
Decret. Tampoc pertoca al PEPNat reconèixer la realitat urbana de la zona que defensa 
l’al·legant ni permetre la consolidació dels habitatges existents.  

Pel que fa la resta de consideracions, subratllar que en les construccions en situació fora 
d’ordenació els és d’aplicació el disposat en la legislació vigent i, en conseqüència, no poden 
ésser objecte d’obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que 
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites 
construccions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor en 
el cas d’expropiació.  

Finalment, afegir que l’al·legant no acredita la titularitat de la finca que manifesta ser de la 
seva propietat. 
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PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions.  

 
Nº:  15  César Cabrera González i Maria Dalia Cabrera Chávarri 
Nom:   César Cabrera González 
Adreça:  c/ Major 103, 1, 08470, Sant Celoni, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10254 de 03/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
   Annex 1 id: INS_ADJ_E_10254_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que s’anul·lin i deixin sense efecte tant la MPGMCo com el PEPNat 
per incloure indegudament la finca de l’al·legant. 

Manifesta ser titular en la seva qualitat de cohereu de la finca situada al carrer de les Nebuloses 
número 35 de Barcelona. Es tracta d’uns terrenys afectats pel Programa d’actuació urbanística i 
Pla Parcial d’ordenació del sector del baixador de Vallvidrera i de les Planes de Barcelona, que 
es va executar pel sistema de cooperació i va preveure la seva qualificació com a zona 
d’edificació aïllada (EA). La MPGMCo qualifica la finca de sistema de parc forestal 29co. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Pel que fa al PEPNat, l’escrit sol·licita el mateix tractament que les parcel·les adjacents amb les 
mateixes característiques. Aquestes parcel·les, però, presenten una diferència fonamental en 
relació a la de l’al·legant, que fou inclosa en els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra 
de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de 
Collserola, aprovada pel 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. Per tant, aquesta forma part de l’àmbit territorial de l’espai PEIN de la Serra de Collserola 
i les altres parcel·les assenyalades no. Així mateix, el PEPNat no és l’instrument legal per a 
modificar els límits del Parc Natural establerts pel Decret 146/2010. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a l’exclusió de la parcel·la de l’al·legant de l’àmbit 
del PEPNat doncs aquest ve definit pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del 
Parc Natural. El PEPNat no és l’instrument legal per a modificar els límits establerts en el 
Decret. 

 
Nº:  16  Federació Catalana de Caça 
Nom:   Federació Catalana de Caça 
Adreça:  Via Laietana 9, 4rt 3a 08003, Barcelona   
Registre d’entrada:  Núm. 10355 de 06/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça manifesta el seu desacord 
en relació al redactat de l’article 43 de la normativa del PEPNat, així com el fet que el 
document aprovat inicialment no inclou la proposta d’unificació dels règims vigents a la 
Serra en una única zona de caça controlada. 
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 Concretament, els al·legants no estan d’acord amb els següents aspectes: 
1. Admetre les activitats cinegètiques només vinculades al control de poblacions, fet que 

representa la prohibició sobretot de la caça menor. 
2. Prohibir les activitats cinegètiques en dissabtes, diumenges i dies festius. 
3. Preveure que l'òrgan gestor del Parc Natural pugui realitzar o autoritzar el control de les 

poblacions d'espècies cinegètiques, doncs aquesta competència correspon a la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. 

L’argumentació es fonamenta també en el perjudici dels interessos dels caçadors i la reivindicació 
del component esportiu i lúdic de l’activitat.  

Esmenten també el Pla tècnic de gestió cinegètica que amb caràcter anual ordena l’aprofitament 
sostenible de les espècies cinegètiques. Els al·legants defensen que aquest model de gestió no 
ha representat cap perjudici de conservació de les espècies de caça i que, per tant, acredita la 
compatibilitat de l’activitat cinegètica amb els objectius de PEPNat. 

Per últim, consideren que la prohibició no és la solució i que s’haurien d’establir ponts de diàleg, 
activitats formatives etc., per a garantir la pràctica de l’activitat amb les màximes mesures de 
seguretat i convivència per a tots els usuaris del Parc. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
En relació a la proposta d’unificació dels règims vigents a la Serra en una única zona de caça 
controlada, aclarir que el Pla la inclou, igual que feia el document  corresponent a la fase d’avanç, 
a nivell de recomanació. Així, a l’apartat 8.2.2.5.b. de la memòria de l’ordenació del Pla especial, 
s’assenyala que: “s’ha de consolidar una única zona de caça controlada dins del Parc, unificant 
els actuals règims diferents, per tal de poder facilitar actuacions en tot el Parc. Així es limiten les 
possibilitats de desplaçament de les especies cap a zones de seguretat, i les mesures de control 
són més eficaces.” Tal i com recull el propi escrit d’al·legació, correspon a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de caça i pesca fluvial. 

Pel que fa a la modificació de l’article 43 (article 42 segons nova numeració), cal dir que d’acord 
amb els objectius de protecció del Pla especial, les activitats relacionades amb la valorització 
dels recursos naturals que es desenvolupen al Parc, com la caça, s’entenen com activitats 
econòmiques i/o lúdiques que, per damunt de tot, han de contribuir a la gestió de la biodiversitat 
i disminuir  la vulnerabilitat front els diferents riscos. D’altra banda, ens trobem en un Parc Natural 
immers en un context metropolità. Això comporta conflictes entre els diferents usuaris que cal 
regular. Són aquestes les dues raons que han fonamentat la redacció de l’article 43 referent als 
usos i activitats cinegètiques.  

No obstant, donat que les competències corresponen a la Direcció General de d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi, es proposa modificar el redactat del citat article en el sentit de reduir 
les limitacions imposades a aquesta activitat. Més concretament, es proposa, en relació a l’article 
42.1, modificar el redactat en el sentit que en comptes de regular que només s’admeten els usos 
i activitats cinegètiques vers el control de població aquests s’orientaran vers aquest objectiu. Així 
mateix, es proposa suprimir la paraula autoritzar de l’epígraf 42.4. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa estimar parcialment l’al·legació i corregir en part el redactat 
de l’article 4. Usos i activitats cinegètiques. 
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Nº:  17  Àrids Catalunya S.A. 
Nom:   Jordi Azlor Marsiñach 
Adreça:  c/ Torrecendrera, s/n, 08290, Cerdanyola del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 10397 de 07/12/2018  
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_10397_0_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ  
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la Modificació Puntual 
del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en paral·lel al 
Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la 
modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana: 

1. Excloure les instal·lacions i construccions ubicades al terreny d’Àrids Catalunya S.A. de les 
actuacions de “Neteja, desmantellament i demolicions” previstes al Pla Especial o, 
subsidiàriament, establir que aquelles actuacions de “Neteja, desmantellament i 
demolicions” de l’àmbit de l’antiga Bòvila Campmany no es portaran a terme fins que no es 
resolgui el pas ambiental a través de l’AP7. 

2. Modificar el quadre de “Distribució Temporal” de l’apartat 2.4 de l’Agenda d’Avaluació 
Econòmica i Financera del Pla Especial per a que les actuacions de “Neteja, 
desmantellament i demolicions” se situïn en els últims anys de vigència del Pla Especial 
(anys 14 i 15). 

3. Realitzar una acurada i detallada estimació dels costos que suposaran les actuacions de 
“Neteja, desmantellament i demolicions” previstes al Pla Especial, justificant que 
l’Administració pública responsable de la seva execució i posterior manteniment disposarà 
de recursos financers per a afrontar-les i que tot això quedi reflectit adequadament a 
l’Avaluació econòmica i financera del Pla Especial. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1) Excloure les instal·lacions i construccions ubicades al terreny d’Àrids Catalunya S.A. 
de les actuacions de “Neteja, desmantellament i demolicions” o establir que no es 
portaran a terme fins que no es resolgui el pas de l’AP7 
L’aïllament que pateix el Parc de Collserola compromet la seva funcionalitat ecològica essent, 
per tant, la connectivitat ecològica interna i externa un dels factors més importants i que influeix 
en major mesura l’espai.  

Per poder fer front a aquest aspecte i assegurar la connectivitat ecològica, en un àmbit força 
madur i aïllat, cal treballar amb un major interès en determinats àmbits que encara permeten una 
certa permeabilitat i que tenen una disposició estratègica en relació a altres espais territorials de 
qualitats ecològiques d’interès. 

Ja des del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) es marquen diversos connectors i 
corredors en l’àmbit de la present al·legació i al nord del mateix que pretenen millorar la connexió 
de Collserola amb l’espai de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a través de la riera de Sant Cugat i 
els torrents de can Fatjó i del Bosc, tot i alertar, alhora, que es tracta de dos connectors 
amenaçats per continus urbans. En l’Estudi Ambiental del PTMB s’inclou també l’annex II on es 
fa un estudi de detall dels punts crítics per la connectivitat entre els que inclou aquest àmbit com 
a espai obert clau per garantir la connectivitat i en proposa mesures de protecció i millora de la 
connectivitat. 

D’altra banda, així com el Pla Territorial, són diversos els estudis (Estudi Xavier Mayor – 2003 -, 
Jonet-Llop-Pastor – 2007- , Minuartia – 2012 -, Barcelona Regional – 2013 -) que identifiquen 
l’oportunitat i la conveniència d’aquesta zona quant a la connectivitat ecològica i la necessitat 
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d’actuar sobre les infraestructures que fragmenten el territori per tal d’afavorir la permeabilitat. 
Concretament, a l’estudi sobre “Dispersió de fauna al corredor verd del Parc de l’Alba” (Minuàrtia, 
2012), a la fitxa amb codi CP7 s’incorpora una mesura que fa referència a “clausurar les activitats 
extractives i industrials existents al sector de Can Codonyers, situades en sòl no urbanitzable i 
de protecció especial (Parc Collserola), i restaurar adequadament els hàbitats”. Es planteja 
també la implantació en aquesta zona d’altres usos no industrials, com de tipus agrari, o fins i tot 
dotacional, recreatiu o esportiu que siguin compatibles amb les determinacions de la Llei d’espais 
naturals i la funcionalitat del sector en la connectivitat ecològica de la zona. 

Tenint en compte l’anterior, i com a àmbit de suport als connectors del costat occidental, l’àmbit 
objecte de l’al·legació forma part d’un espai connector funcional (espais amb ecosistemes ben 
desenvolupats que afavoreixen el moviment dels organismes) que el PEPNat anomena àmbit de 
connexió “Collserola-connector central-Sant Llorenç del Munt”. Des del Pla Especial s’aposta per 
maximitzar la permeabilitat en aquest àmbit donat que aquest corredor central és un espai clau 
per la connectivitat ecològica i la continuïtat d’espais forestals entre Collserola i Sant Llorenç del 
Munt que, alhora, es troba força compromès en alguns punts. Tot i que es tracta d’un corredor 
terrestre força ampli, un dels punts clau i que coincideix amb els eixos que estableix el Pla 
Territorial, és la zona on conflueixen la riera de Sant Cugat amb el Torrent de Can Fatjó i on es 
proposen una sèrie d’actuacions (anomenades projectes estratègics de millora de la 
connectivitat) que aposten per un objectiu comú de minimitzar la fragmentació del territori i 
millorar les condicions i la qualitat de la riera. Es tracta de 6 actuacions: 2 de les quals fan 
referència a la neteja i desmantellament d’estructures existents (sota un mateix codi ABC-ND-
T1), 3 són de restauració paisatgística i 1 de millora d’infraestructures existents. 

Concretament, en l’àmbit de l’antiga Bòvila – Campmany es pretén potenciar al màxim la 
permeabilitat pel fet que s’identifica com una peça estratègica amb molt potencial per a la millora 
de la funcionalitat ecològica del Parc i es proposa el desmantellament i enderroc de les 
edificacions (ABC-ND-T1) i la posterior neteja i restauració dels sòls (ABC-RC-T1). 

L’àmbit, a més a més, concentra d’altres valors que posen de manifest la seva importància 
ambiental: es troba en una zona identificada com una àrea sensible de poblacions de fauna 
d’importància per la conservació i protegides per la normativa del Parc i normatives superiors 
(Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i la Biodiversitat; Decret 2/2008 de Protecció dels animals); 
les activitats es troben emplaçades dins una “Àrea sensible de rapinyaires forestals” identificada 
pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC); i, alhora, cal destacar la 
presència de dos Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) (regulats per la Directiva 92/43/CEE) que, 
tot i ser no prioritaris, són elements clau pel CPNSC segons l’Acord de Govern 150/2014.  

Finalment, cal tenir en compte que l’interès de molts d’aquests projectes estratègics de millora 
de la connectivitat va més enllà de la preservació i millora dels valors ecològics del Parc, i són, 
per tant, actuacions d’interès supramunicipal encaminades a la millora de la permeabilitat i la 
connectivitat ecològica a escala territorial. Amb això, en relació a aquest àmbit, cal apuntar que, 
tal i com recull l’estudi de connectivitat de l’àmbit del corredor verd del Parc de l’Alba (Minuartia, 
2012), són diverses les mesures de permeabilització que es preveuen a l’àmbit per tal de 
maximitzar la funcionalitat connectora en aquesta zona i, concretament, en el tram que 
s’encreuen l’AP7 i la B-30 amb el torrent de Can Fatjó i amb el seu afluent pel marge esquerre 
(així com en d’altres punts en que les infraestructures viàries i ferroviàries existents o previstes 
poden comprometre la funcionalitat connectora). 

Finalment informar que s’esmena l’errada en el plànol de punts conflictius per la connectivitat 
inclòs a l’Estudi Ambiental Estratègic on no s’identificava l’àmbit de l’antiga Bòvila Campmany. 

2) Modificar el quadre de “Distribució Temporal” de l’apartat 2.4 de l’Agenda d’Avaluació 
Econòmica i Financera del Pla Especial per a que les actuacions de “Neteja, 
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desmantellament i demolicions” se situïn en els últims anys de vigència del Pla Especial 
(anys 14 i 15). 
La millora de la connectivitat és un tema prioritari a nivell europeu que, a través de l’Estratègia 
per a la biodiversitat, estableix l’horitzó de l’any 2020 com a límit per tal d’haver conservat i 
millorat els ecosistemes, i els serveis que aquests ofereixen a la societat, mitjançant el seu 
desenvolupament i la restauració del 15% dels ecosistemes degradats.  

Alhora, tal i com s’exposava al punt anterior i com recullen els objectius i criteris generals del Pla, 
els eixos de l’estratègia ecològica, així com els objectius ambientals de l’EAE, la millora de la 
connectivitat interna i externa de Collserola és fonamental per garantir la seva funcionalitat 
ecològica i el connector de l’eix central un espai obert clau.  

Amb això, pel que fa a la priorització i als altres aspectes referents a l’Agenda i avaluació 
econòmica, cal tenir present que aquesta valoració es realitza sens perjudici del pressupost de 
l’òrgan gestor, d’una banda, i l’oportunitat per desenvolupar determinats projectes en un moment 
donat, de l’altra. Els criteris, tal i com exposa el document del PEPNat, són el cost i l’impacte de 
cada actuació.  

Tal i com s’especificava a l’agenda i avaluació econòmica “(...) En paral·lel, s’han establert criteris 
específics segons la tipologia de projectes, així doncs, pels projectes de connectivitat s’ha tingut 
en compte la rellevància connectora de l’eix fluvial (per exemple, si una actuació plantejada està 
en un eix hídric d’especial interès connector serà prioritària respecte a altres àmbits”.  

Amb això, l’actuació corresponent a l’àmbit de la Bòbila Campmany afecta directament a un àmbit 
d’interès connector i es troba adjacent a un eix fluvial d’interès connector, amb el que es 
considera prioritària la seva execució. Dita actuació suposarà un major impacte per la 
conservació i millora de la biodiversitat en tant que s’afavoreix la connectivitat, a més de la 
reducció de les pertorbacions (en segon terme) i, per tant, suposarà un impacte alt. S’esmena, 
per tant, el quadre resum de les estratègies en el sentit que les actuacions de “Neteja, 
desmantellament i demolicions” passen a tenir una prioritat 2, en coherència, a l’expressat en 
aquest apartat i l’anterior punt 1.  

Alhora, pel que fa a la temporització de l’actuació, i tal i com s’especifica a l’apartat 2.4: “En base 
a la magnitud de la inversió, el volum d’obra, l’ordre prioritat de l’actuació i en funció del 
pressupost anual del que disposa l’administració, s’ha dissenyat un pla de distribució temporal 
de les obres dins del marc del Pla”.  

Amb tot, malgrat el cost de l’actuació, tenint en compte l’impacte que genera, s’ha establert una 
distribució temporal en els primers anys per tal d’abordar el projecte de demolició de les 
instal·lacions i la posterior restauració.  

3) Realitzar una acurada i detallada estimació dels costos que suposaran les actuacions 
de “Neteja, desmantellament i demolicions” previstes al Pla Especial, justificant que 
l’Administració pública responsable de la seva execució i posterior manteniment 
disposarà de recursos financers per a afrontar-les i que tot això quedi reflectit 
adequadament a l’Avaluació econòmica i financera del Pla Especial. 
El quadre resum de valoració econòmica, com el seu nom indica, és un quadre sintètic que recull 
els aspectes essencials de l’Agenda i no recull els detalls de cadascuna de les actuacions. 
Aquestes es troben descrites en la documentació gràfica i escrita de l’apartat 1, Agenda 
d’actuacions, així com en la resta de la documentació del Pla, i molt especialment a l’Estudi 
ambiental estratègic.  

D’altra banda, es considera que el grau de definició de l’agenda i valoració econòmica s’ajusta al 
que estableix la normativa: 
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- L’article 69.1 de la LUC no especifica amb detall el contingut dels documents que ha 
d’incorporar un pla especial urbanístic: Els plans especials urbanístics contenen les 
determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca 
d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 

- Per la seva banda, l’article 8.2 del decret 146/2010 tampoc especifica els documents del Pla 
especial, sinó que fixa les determinacions, és a dir, el contingut mínim d’aquest. 

PROPOSTA 
1) Donada la rellevància de l’àmbit quan a connectivitat, es desestima la sol·licitud d’excloure les 
instal·lacions i construccions del projecte estratègic per la connectivitat amb codi ABC-ND-T1 
que preveu el desmantellament i enderroc de les edificacions, amb la posterior neteja de 
l’emplaçament.  

Alhora, també es desestima la sol·licitud que aquestes actuacions no es portin a terme fins que 
no es resolgui el pas ambiental a través de l’AP7 donat que aquest fet no pot condicionar la 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola que és l’objecte 
del PEPNat, alhora que el Pla Director Urbanístic del Centre Direccional preveu mesures de 
desfragmentació en aquesta zona.  

Finalment, apuntar que s’esmena l’errada del plànol 6. Punts conflictius per la connectivitat de 
l’Estudi Ambiental Estratègic afegint l’àmbit de la Bòvila de Campmany. 

2) Es desestima la proposta de modificar el quadre de “Distribució Temporal” i situar les 
actuacions de “Neteja, desmantellament i demolicions” en els últims anys de vigència del Pla 
Especial (anys 14 i 15) donat que es considera imprescindible la millora de la connectivitat 
ecològica interna i externa del Collserola i, tot i el cost de l’actuació, es considera que aquesta 
és prioritària. 

3) Es desestima la proposta de concretar els costos i responsables de les actuacions donat que 
es tracta d’un quadre resum i els continguts d’aquest document s’ajusten al què estableix la 
legislació vigent. 

 
Nº:  18  Manto Naves Industriales, S.L.  
Nom:   Carlos Rodriguez Diez 
Adreça:  c/ Ramón i Cajal, 1, 08960, Sant Just Desvern 
Registre d’entrada:  Núm. 10431 de 10/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_10431_0_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant acredita ser titular de la finca denominada Can Biosca del terme municipal de 
Sant Just Desvern en virtut del projecte de reparcel·lació de l’àmbit de la Vall aprovat 
definitivament el dia 1 d’agost de 2017 per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
Manifesta que va promoure el Pla especial de l’entorn de la masia de Can Biosca, aprovat 
definitivament en data 24 de gener de 2008 

En l’escrit d’al·legació se sol·licita corregir el plànol d’informació 27 de la MPGMCo 
referent a la qualificació urbanística vigent del sòl i es demana clarificar i justificar tres 
aspectes de l’Espai funcional del PEPNat: vinculació normativa de les determinacions (art. 
64), restricció de les activitats primàries que es poden dur a terme en sòl urbà, 
recomanació d’estudiar l’àmbit de la Vall de Sant Just per tal de preservar els espais oberts 
a l’entorn de la Riera de Sant Just (fitxa C02).  
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VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, concretament a les 
propostes relatives a l’Espai funcional. Així mateix, el document de la MPGMCo incorpora i dóna 
resposta a la sol·licitud de revisió del plànol d’informació 27. 

1 Vinculació normativa de les determinacions (art. 63 segons nova numeració) 
No s’aprecia l’ambigüitat que planteja l’al·legant. L’establiment de directrius i recomanacions no 
són exclusives del planejament territorial. En aquest cas, a més, cal tenir en compte que el Decret 
146/2010 estableix que el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural de la Serra de Collserola ha d’incloure, entre d’altres determinacions, directrius i normes 
generals d’ordenació, ús i gestió (art. 8.2 b). 

2 Limitacions activitats en sòl urbà 
Més enllà de les recomanacions i directrius establertes, no pertoca al PEPNat indicar el caràcter 
de les activitats a dur a terme en el sòls urbans inclosos dins l’Espai funcional. Es tracta d’un Pla 
híbrid que abasta aspectes urbanístics i propis d’un pla d’ordenació dels recursos naturals. 
L’objecte del Pla especial és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els 
objectius del Parc Natural  de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors 
geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals d'aquest espai 
natural de protecció especial (en endavant espai protegit o espai), inclòs al Pla d'Espais d'Interès 
Natural (en endavant PEIN). 

A més, en coherència amb l’objecte del Pla, no té sentit circumscriure les activitats del sector 
primari necessàriament a l’interior del Parc. La funció de l’Espai funcional, a banda de millorar la 
transició entre els nuclis urbans és, en primer lloc, potenciar la connectivitat ecològica de la Serra 
de Collserola amb la resta d’espais naturals de l’entorn i, en segon lloc, reforçar els valors 
ecològics de la vora, reduir els riscos geològics, d’incendi i d’inundació en el punt de contacte 
entre la ciutat i l’espai natural, minimitzar l’impacte i les pertorbacions sobre el Parc dels teixits 
urbans i les edificacions i potenciar la seva funció com a àrees de transició, donar continuïtat a 
la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds, i incentivar els usos de lleure a les vores 
del Parc per tal de disminuir la pressió antròpica i els impactes en les àrees més sensibles de 
l’interior de la Serra. El desenvolupament d’aquests objectius podria entrar en contradicció amb 
la sol·licitud de limitar les activitats primàries en aquest àmbit. 

3 Recomanació estudi per a la preservació dels entorns de la Riera de la Vall de Sant Just 
(fitxa C02) 
Aquest recomanació es justifica fonamentalment pel paper que juguen les rieres i torrents en la 
millora de la connectivitat ecològica de la Serra en tant que són els elements del territori que 
permeten garantir-ne la permeabilitat. Amb això, un dels eixos estratègics del PEPNat passa per 
la millora de la connectivitat interna i externa del Parc amb l’objectiu de garantir la conservació 
de la biodiversitat i dels processos ecològics que tenen lloc, essent a més aquest aspecte un dels 
punts clau de la demanda ciutadana envers la conservació de la biodiversitat, tal com va quedar 
reflectit a les sessions de participació realitzades en l’Avanç del Pla.  

Així mateix, l’existència d’un planejament específic no esgota la possibilitat d’introduir 
recomanacions i mesures complementàries per a la preservació i millora d’aquest entorn. Més 
quan el planejament que cita l’escrit d’al·legació (MPGM a l’àrea de contacte entre el Parc de 
Collserola i el nucli urbà de Sant Just Desvern, en l’àmbit de la Vall de Sant Just i entorn de les 
masies de Ca n’Oliveres, Can Vilà, Can Carbonell i Can Biosca) fou aprovat definitivament l’any 
2006 i és, per tant, anterior a la declaració de Parc Natural. 

 



203 

 

PROPOSTA  
1 Vinculació normativa de les determinacions (art. 64) 
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a la impossibilitat d’establir recomanacions i 
directrius, doncs aquestes no són exclusives del planejament territorial d’acord amb l’article 8.2b 
del Decret 146/2010.  

2 Limitacions activitats en sòl urbà 
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a limitar les activitats de caràcter primari en els sòls 
urbans de l’Espai funcional ja que no pertoca al PEPNat indicar el caràcter de les activitats a dur 
a terme en el sòls urbans inclosos dins l’Espai funcional i, a més, aquesta limitació podria  entrar 
en contradicció amb l’objecte del Pla i amb els objectius de l’Espai funcional. 

3 Recomanació estudi per a la preservació dels entorns de la Riera de la Vall de Sant Just 
(fitxa C02) 
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a suprimir aquesta recomanació que es justifica pel 
paper fonamental de les rieres i els seus entorns en l’assoliment dels objectius de la declaració 
del Parc Natural. 

 
Nº:  19  Josep Maria Grau Parellada  
Nom:   Jordi Ramos i Agustí 
Adreça:  Àmbit Masia de Can Messeguer, Sant Just Desvern  
Registre d’entrada:  Núm. 10433 de 10/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_ADJ_E_10433_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita aspectes referents al document de MPGMCo, que es tramita en 
paral·lel, i al propi PEPNat. Pel que fa al present Pla especial es demana que aquest 
reculli l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic a la Masia de Can Messeguer i 
l’exempció de redactar i tramitar un pla de gestió de la finca. 

L’al·legant manifesta ser titular de la Masia Can Messeguer del terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat. Aquesta finca està inclosa al catàleg a la fitxa SF.003. Tanmateix indica que en data 
22 de maig de 2018 es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic a la Masia de Can 
Messeguer (publicat en data 5 de juliol del mateix any) amb l’objectiu de delimitar, ordenar i 
regular l’activitat d’hípica a la finca així com la seva adequació a les necessitats, garantint la 
salvaguarda dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, agrícoles i  culturals inclòs 
en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

L’escrit assenyala un seguit de punts de la memòria descriptiva i justificativa que afectarien 
l’àmbit del PEU a la Masia de Can Messeguer. Pel que fa a l’apartat 5.2.3.1, es proposa 
actualitzar el redactat i precisar “Així mateix, s’ha aprovat definitivament en data de 22 de maig 
de 2018 el Pla especial urbanístic a la masia de Can Messeguer, pla que possibilita la implantació 
d’una nova hípica.” No s’aprecia contradicció en relació a la resta de punts de la memòria que 
llista l’escrit d’al·legació. 

Quan a la redacció i tramitació d’un pla de gestió de la finca per al desenvolupament d’usos 
diferents al d’habitatge i equipament vinculat, advertir en primer lloc que arran d’aquesta i altres 
al·legacions s’ha suprimit la regulació dels paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les 
construccions agràries de la normativa del PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb 
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el document de MPGMCo que es tramita en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de 
caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el 
desenvolupament d’ambdós plans.  

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa estimar parcialment l’al·legació i actualitzar el redactat de 
l’apartat 5.2.3.1 de la memòria descriptiva i justificativa. 

 
Nº:  20  Empresa INVITRO S.L. (Josep Maria Grau Parellada) 
Nom:   Jordi Ramos i Agustí 
Adreça:  Carretera de Barcelona, 8, Entresòl, 08840, Viladecans 
Registre d’entrada:  Núm. 10435 de 10/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_10435_0_2018 
   Annex 1 id: INS_ADJ_E_10435_1_2018 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que s’inclogui l’activitat que es du a terme a la finca de referència com 
a activitat agrícola 
En el seu escrit d’al·legacions manifesta que ambdós al·legants són titulars de tres parcel·les 
cadastrals rústiques al quilòmetre 2 de la Riera de Salut, al terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat. Les finques estan classificades com a sòl no urbanitzable i qualificades com a parc 
forestal i de conservació (clau 27) pel planejament vigent. Actualment l’activitat que es 
desenvolupa a la finca consisteix en la micropropagació de plantes, activitat que està autoritzada 
en règim d’usos provisionals pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el 
Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, des de fa 25 anys i posteriorment ampliat per llicència 
de data 14 de març de 2017.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
De la documentació aportada es desprèn que les instal·lacions de referència són una bassa, una 
nau agrícola i diversos hivernacles. No consta ni la superfície ni les característiques bàsiques 
d’aquestes construccions. 

El PEPNat reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la conservació del 
mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat front els 
diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, el seu paper de 
generador de rendes econòmiques i dinamització del territori. Així, les activitats relacionades amb 
la producció de béns orgànics que es desenvolupen al Parc s’entenen com activitats 
econòmiques que, per damunt de tot, han de contribuir a la gestió de la biodiversitat i a disminuir 
la vulnerabilitat front els diferents riscos.  

D’acord amb aquests objectius bàsics, únicament s’admeten els hivernacles sempre que siguin 
de conreu de planta viva per la pròpia explotació i amb l’objectiu d’allargar el cicle del cultiu 
(Article 38. Usos i activitats agrícoles de la normativa del Pla  i 8.2.2.2.g Construccions agrícoles, 
de la memòria d’Ordenació). A més, entre d’altres aspectes, es fixa una ocupació màxima no 
superior al 5% de la unitat mínima de conreu amb un límit de fins a 500 m². L’alçada màxima total 
serà de 4 metres. Per tant, tal i com es planteja l’activitat i per les característiques de les 
construccions citades, aquestes no s’ajustarien amb el model de Parc que promulga el PEPNat. 

Pel que fa a les construccions i instal·lacions existents que no s’adiuen amb les objectius del 
PEPNat, sempre que s’hagin implantat legalment, seguiran en la mateixa situació que tenen en 
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l’actualitat, sense admetre més ampliacions de les instal·lacions. En qualsevol cas, l’activitat no 
podrà augmentar la intensitat d’ús o perjudicar la conservació de la biodiversitat. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació donat que d’acord amb la documentació tramesa aquestes 
construccions no s’ajustarien amb el model de Parc promulgat pel Pla especial. 

 

Nº:  21  LaFargeHolcim España, S.A.U. 
Nom:   Juan Verdú Lázaro 
Adreça:  Carretera C-17, Km 2947, 08110, Montcada i Reixac 
Registre d’entrada:  9335 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1, 2, 3, 4 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que l’activitat extractiva del qual és titular, “Turó de Montcada”, 
s’inclogui com a zona d’activitat extractiva una superfície addicional, que tota la superfície 
restaurada de calcàries dins l’explotació es reconegui en els mateixos termes que la de 
pissarres en actiu i que s’eliminin els camins inventariats pel PEPNat dins l’àmbit de la 
Concessió minera. 

1 Exposició de la situació 
En primer lloc, fa una sèrie d’observacions respecte la situació administrativa i del 
desenvolupament de l’activitat extractiva i del programa de restauració per la seva part: 

- Justifiquen que són part interessada i propietària de l’activitat extractiva “Turó de 
Montcada (“Concesión Directa de Explotación nº 3.911”), complint amb els requisits 
establerts normativament i comptant així amb Autorització Ambiental Integrada. 

- Diuen que les reserves emparades per la concessió dins l'activitat (actualment s’estan 
explotant les pissarres) són imprescindibles per abastir amb matèries primes la fàbrica 
de ciment de la qual també és titular el propietari, així com la demanada de la indústria 
relacionada, essent d’interès supranacional. 

- Descriuen els criteris de qualitat del recurs, les investigacions geològiques realitzades, 
els criteris d’ubicació i la necessitat del recurs, fent una valoració de les reserves a l’àrea 
de pissarres i justificant l’emplaçament imprescindible de l’explotació i la fàbrica de 
ciment (a ambdós costats de la C33). 

- Exposen la dificultat del cessament de l'activitat segons l’article 1 de la Ley del Fomento 
de la Minería i la necessitat d’equilibrar-la amb el perjudici ambiental. 

- Justifiquen, citant la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 64/1982, la necessitat 
d'una ponderació de la rellevància per l’economia de l’activitat extractiva respecte als 
possibles danys sobre el medi ambient abans de la prohibició total de l’activitat. 

- Fan un comentari respecte a la presència prèvia de la fàbrica a la C33 i la consegüent 
divisió de les instal·lacions  de l'activitat, dient altre cop que prescindir de la part extractiva 
faria impossible el manteniment de la producció. 

- Esmenten que a la Memòria del Pla Especial es recull un llistat d’activitats extractives on 
s’identifica la pedrera “Turó de Montcada”, afegint que no s’hauria de fer distincions quant 
a vigència del permís miner entre la pedrera de calcàries (restaurada) i la de pissarres 
(en actiu). 

- Respecte l’Inventari de camins del PEPNat, informen de que un dels accessos 
inventariats es troba sobre superfície prevista per donar continuïtat a l’activitat de 
pissarres, comportant un perill pels seus usuaris per la circulació de camions. 
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2. Sol·licituds: 
Finalment, i tenint en consideració les observacions anteriors, l’al·legant sol·licita: 

1. Incloure com a zona d’activitat extractiva (apartat 5.2.5.1 Activitats extractives) la 
superfície identificada com “Àrea extractiva” en el Plànol aportat a l’Annex 3 del seu 
escrit. 

2. Acceptar que la superfície de la pedrera de calcàries també és zona d’activitat extractiva 
en els mateixos termes que s’estableixen per la superfície identificada com “zona actual 
en activitat minera” (s’entén es refereixen a la cartografia aportada a l’Annex 4 del 
PEPNat, Estratègies de restauració de les pedreres). 

3. Eliminar la previsió de construcció de nous camins i/o ampliació de camins existents que 
discorrin o siguin susceptibles de discórrer dins del perímetre miner demarcat per la CDE 
segons l’Annex 3 del seu escrit. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Incloure com a zona d’activitat extractiva (apartat 5.2.5.1 Activitats extractives) la 
superfície identificada com “Àrea extractiva” en el Plànol aportat a l’Annex 3 del seu escrit. 
En relació a les al·legacions plantejades, dir que l’al·legant fa una sèrie d’observacions posant 
en valor la qualitat dels recursos miners existents a l’àmbit del qual és titular, així com transmetent 
les dificultats a nivell normatiu de cessar l’activitat, de manera que justifiquen la importància del 
desenvolupament segons les seves previsions. D’aquestes observacions es desprèn que el 
titular de l’activitat extractiva “Turó de Montcada” mostra una preocupació pel tractament del 
PEPNat respecte al desenvolupament de l’activitat prevista. En aquest sentit, dir que el PEPNat 
reconeix l’existència de les activitats extractives en actiu i les identifica sobre cartografia (veure 
plànol d’informació 20. Síntesi del model socioeconòmic i Annex 4. Estratègies de restauració de 
les pedreres), establint l’article 42.1 de la seva Normativa (segons numeració de la documentació 
corresponent a l’Aprovació inicial) que “el Pla admet el desenvolupament de les activitats 
extractives preexistents i autoritzades, en els termes autoritzats en el seu programa de 
restauració fins la finalització d’aquests”. Addicionalment, a l’article 42.2 de la mateixa Normativa 
estableix que “les pedreres formen part de les Àrees d’especial significació, per la qual cosa, a 
banda de la legislació específica, es regularan d’acord amb el contingut de l’article 34”. Així, i tal 
com queda establert a la Normativa del PEPNat, no és objecte d’aquest Pla Especial el 
tancament de les activitats extractives en actiu existents durant el període pel qual tenen 
autorització aprovada, atenent a que no és competència d’aquesta figura de planejament el 
cessament o concessió de drets miners, autoritzacions ambientals de les activitats, etc. Així, 
s’assegura la continuïtat de l’activitat extractiva en els termes en que s’estableix segons 
l’autorització ambiental vigent d’aquesta.  

L’únic aspecte que sí que queda regulat per la normativa del PEPNat, i que pot tenir repercussió 
sobre la restauració de les pedreres, -no sobre el desenvolupament de l’obtenció de recursos 
miners pròpiament- és el desenvolupat a l’article 34.4, pel qual es prohibeix la restauració dels 
sistemes naturals amb rebliment de qualsevol tipus de residu ni subproductes que incorporin 
entre els seus components elements provinents de restes de matèria orgànica i/o productes 
derivats del petroli. Tanmateix, en el moment de redacció del PEPNat no consta que s’inclogui 
cap actuació d’aquestes característiques en el programa de restauració de la pedrera “Turó de 
Montcada”, de la qual l’àmbit corresponent a l’explotació de calcàries ja es troba avui en dia en 
procés de restauració ecològica i amb resultats que es consideren satisfactoris. No obstant, fruit 
de diverses al·legacions i amb l’objectiu de clarificar el redactat, es matisa aquest punt de l’article 
especificant que: “(...) En cap cas s’admetrà la restauració dels sistemes naturals amb el 
rebliment de qualsevol tipus de residu que no sigui inert, ni tampoc s’admetran subproductes que 
incorporin entre els seus components, elements provinents de restes de matèria orgànica i/o 
productes derivats del petroli”. 
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Sobre les previsions d’explotació futures per part del titular de l’activitat que escapin a 
autoritzacions ambientals aprovades en el moment de restauració del PEPNat, tant pel que fa a 
noves superfícies com a volums, recursos explotats, etc., el Pla Especial estableix clarament, tal 
i com se sitava més amunt, en l’article 42.1 de la seva Normativa que “el Pla admet el 
desenvolupament de les activitats extractives preexistents i autoritzades, en els termes 
autoritzats en el seu programa de restauració fins la finalització d’aquests”. Amb això, no es pot 
preveure la inclusió d’àrees potencials o previstes atenent que no són activitats existents avui en 
dia ni així es contempla dins els plans d’explotació aprovats per l’òrgan competent en matèria 
d’activitats extractives. D’aquesta manera, a l’hora de delimitar els àmbits ocupats per activitats 
extractives, el PEPNat s’ha de referir forçosament, i així ho fa, a les superfícies oficials d’aquestes 
provinents de cartografia oficial actualitzada i aportada per l’administració competent en aquesta 
matèria, extreta dels plànols que inclouen els expedients d’autorització de les activitats 
extractives i que es recullen també als corresponents Programes de Restauració. 

A més a més, des del punt de vista ambiental es considera incompatible l’admissió de noves 
activitats extractives en un Parc Natural, alhora sota les figures de protecció PEIN i Xarxa Natura 
2000 i, en aquest àmbit en concret, addicionalment per presentar unes característiques que fan 
que tingui un especial interès principalment quant a connectivitat ecològica. Així, el paper del 
Turó de Montcada pel que fa a la connectivitat ha estat identificat tant al Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona (PTMB) com a diversos estudis de connectivitat que s’han vingut realitzant a la 
Serra de Collserola en qualitat de connector amb els àmbits de l’Espai Natural Protegit de la 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs, a l’est i amb la plana del Vallès, al nord. Cal tenir en compte que 
aquesta funció connectora es troba molt compromesa ja en l’actualitat per la forta pressió urbana 
i d’infraestructures que pateix el Turó de Montcada i també, en bona part, per l’existència de la 
pròpia activitat extractiva, entenent que una futura ampliació d’aquesta impediria assolir 
satisfactòriament els objectius recollits a nivell normatiu del PTMB i de les figures de protecció 
PEIN i Xarxa Natura 2000. Pel que fa als hàbitats existents a l’àmbit on l’al·legant planteja 
l’ampliació de l’activitat, dir que en l’actualitat s’hi troben dos Hàbitats d’Interès Comunitari segons 
la directiva Hàbitats de la Unió Europea (92/43/CEE del Consell): 9340 Alzinars i carrascars i 
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-brachypodietalia), aquest darrer 
classificat com a prioritari, la conservació dels quals es veuria compromesa per la futura activitat 
extractiva. Pel que fa a la fauna, l’àmbit que ocuparia l’ampliació de l’activitat es considera 
d’interès pels rapinyaires forestals segons l’òrgan gestor del Parc Natural. Per últim, no es pot 
obviar el perllongament en el temps de l’impacte paisatgístic i sobre la població propera 
(empobriment de la qualitat atmosfèrica per núvols de pols, sorolls, etc.) que l’ampliació i 
continuïtat de l’activitat extractiva suposaria, ja havent-se constatat aquesta problemàtica al llarg 
dels anys de funcionament de la pedrera existent, i que són afectacions del tot incompatibles 
amb l’aprovació d’una futura activitat lligada a un Parc Natural com el de la Serra de Collserola. 

Finalment, s’informa que s’ha fet un canvi a la normativa en relació a les activitats extractives en 
el document per a l’aprovació provisional desplaçant l’article 42 de la Normativa a la Disposició, 
d’acord amb l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Modificació Puntual 
que acompanya el Pla Especial, amb la finalitat de clarificar encara més que es tracta d’usos 
admesos amb caràcter transitori, mentre duri l’autorització. 

2. Acceptar que la superfície de la pedrera de calcàries també és zona d’activitat 
extractiva en els mateixos termes que s’estableixen per la superfície identificada com 
“zona actual en activitat minera” (s’entén es refereixen a la cartografia aportada a 
l’Annex 4 del PEPNat, Estratègies de restauració de les pedreres). 
El PEPNat identifica tots els àmbits ocupats per activitats extractives sempre que aquests estiguin 
inclosos dins la cartografia oficial feta pública per Activitats Extractives del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. S’entén, en aquesta sol·licitud particular, 
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que l’al·legant fa referència al plànol 5.Ortofotomapa: TURÓ DE MONTCADA, de l’Annex 4 del 
PEPNat. En aquest sentit, fer esment a que als objectius d’aquest Annex s’estableix “...en base 
al potencial de cadascuna de les activitats, estat i ubicació, es vol definir quina és la millor 
estratègia a aplicar i quins han de ser els criteris i recomanacions a tenir en compte.” D’aquesta 
manera, i com queda explicitat a l’Annex, les propostes de restauració fetes, així com la 
zonificació de cada activitat extractiva, s’han de considerar recollides a mode de recomanacions, 
sens perjudici de la situació legal actual en que es trobi cada activitat. Així, atenent a que la meitat 
de calcàries de l’explotació es considera activitat finalitzada amb restauració ecològica també 
finalitzada (i en sintonia amb el programa de restauració), es recull a l’Annex 4 de manera 
informativa aquesta realitat, no considerant-la així “zona actual en activitat minera”. 

3. Eliminar la previsió de construcció de nous camins i/o ampliació de camins 
existents que discorrin o siguin susceptibles de discórrer dins del perímetre miner 
demarcat per la CDE segons l’Annex 3 del seu escrit. 
L’escrit exposa que arrel de la consulta de l’Inventari de camins del PEPNat s’ha detectat que un 
dels accessos proposats s’ubica en un àmbit on es preveu en el futur l’extracció de pissarra. En 
relació a aquest vial s’expressa la preocupació per la seguretat vial i dels usuaris del Parc. 

Al respecte cal puntualitzar que no es proposa la construcció de nous camins. Tant l’Inventari de 
camins com la xarxa dinàmica per a l’ús públic es defineixen a partir dels camins existents en el 
Parc. El primer document recull la xarxa rodada no bàsica que en el cas del Turó de Montcada 
es correspon íntegrament amb la xarxa per a la prevenció d’incendis i amb un accés puntual a la 
torre del guaita. Pel que fa aquests camins es preveu la seva adequació a les característiques 
dels camins de la xarxa de prevenció d’incendis. Quant a la xarxa dinàmica per a l’ús públic en 
aquest àmbit s’ha considerat bàsicament el GR-92 i PR C-36. En qualsevol cas, l’òrgan gestor 
del Parc podrà restringir el pas en aquells trams de la xarxa dinàmica l’ús dels quals suposi un 
perill per als visitants i la seguretat vial. 

PROPOSTA  
Per les raons exposades, es proposa: 

1. Desestimar l’al·legació referida a la inclusió com a zona d’activitat extractiva de la superfície 
proposada: pels motius exposats, el PEPNat no pot incloure com a zona d’activitat extractiva 
(apartat 5.2.5.1 Activitats extractives) la superfície identificada com “Área extractiva” en el 
Plànol aportat a l’Annex 3 del seu escrit, atès que aquesta superfície queda fora de la de 
l’activitat amb autorització ambiental vigent, no formant part tampoc de previsions d’explotació 
de cap pla especial de l’activitat aprovat avui en dia, tal com informa Activitats Extractives del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. A més, l’especial interès ambiental del Turó de 
Montcada pel que fa principalment a les seves característiques de connector ecològic i els 
futurs impactes d’afectació d’hàbitats d’interès per la conservació i sobre la població propera 
desaconsellen totalment una ampliació de l’activitat en els termes que planteja l’al·legant. 

2. Desestimar l’al·legació referida als canvis en la seva zonificació feta pel PEPNat pels motius 
exposats, doncs a l’Annex 4 del Pla aquesta es fa en qualitat de proposta/recomanació i no 
pas normatiu, responent a una realitat actual i constatable. 

3. Desestimar l’al·legació en relació a l’Inventari de camins. 

 
Nº:  22  Familia Sangrà 
Nom:   Lola Sangrà Inciarte 
Adreça:  c/ Tenor Viñas, 4, 2a planta, 08021, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10788 de 20/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions   
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els al·legants manifesten ser titulars d’una finca situada a Sant Just Desvern i dues finques dins 
del terme municipal de Barcelona, en una de les quals s’hi troba el conjunt edificat de can 
Llevallol. En relació a aquest àmbit, també s’ha rebut l’al·legació número 58 del present informe. 

L’escrit posa de manifest l’existència del Pla especial “Can Llavallol”, aprovat definitivament en 
data 9 d’abril de 1992 i publicat el 19 de maig de 1993, que preveu la ubicació d’un club d’hípica 
i un club de tennis dins de la part de la finca qualificada d’equipaments.  

Se sol·liciten els següents aspectes en relació al PEPNat: 
1. Corregir els plànols d’ordenació de Valorització dels recursos naturals i Ús públic en el 

sentit de recollir tots els usos admesos des de la MPGMCo així com els usos potencials 
d’acord amb els criteris establerts pel Pla especial. 

2. Modificar l’article 40. Usos d’Hípica de la normativa en el sentit d’eliminar els requisits de 
superfície  mínima de la finca i no emplaçament en la zona d’influència de la xarxa hídrica 
per a la implantació dels usos d’hípica en edificacions existents i incloses al Catàleg de 
masies. 

3. Incorporar al PEPNat les modificacions pertinents que es derivin de les al·legacions 
presentades a la MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Plànols 06 i 07 (plànols 05 i 06 segons nova numeració) 
Pel que fa als plànols citats, tot i que a l’aprovació inicial es recollien els usos admesos segons 
la MPGMCo i el Pla especial, es proposa, de cara a l’aprovació provisional del PEPNat, suprimir 
aquesta informació dels plànols d’ordenació. Així, la informació sobre els usos admesos segons 
la MPGMCo es recolliran a les fitxes del Catàleg. Pel que fa als usos potencials del PEPNat, com 
ara les hípiques, aquests es regulen a través de la normativa del Pla i les determinacions de la 
memòria d’ordenació.  

Article 40 hípiques 
Quant a la modificació de l’article 40 pel que fa als criteris d’implantació d’una hípica, cal dir que 
els aspectes considerats tant en el PEPNat com en la MPGMCo que es tramita en paral·lel, a 
l’hora d’assignar els usos i limitar les construccions fan referència a l’accessibilitat, la proximitat 
de les edificacions a zones sensibles des del punt de vista ambiental, la dimensió de la finca, la 
seva ubicació a la vora externa del Parc i altres especificitats segons l’ús.  

Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment poden 
estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, s’ha vinculat 
l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.  

Concretament pel que fa a l’ús d’hípica, la finca mínima es fixa en 20 hectàrees per a concentrar 
aquest ús en les grans finques del Parc, assegurant la seva gestió i manteniment, i per a facilitar 
que la gestió de les dejeccions ramaderes es dugui a terme dins de la mateixa finca i/o associada 
a una activitat agrícola. L’objectiu és tancar el cicle dels residus que es generin apostant per 
l’economia circular. En aquest sentit, es planteja disposar d’una superfície agrícola per tal de 
garantir la correcta gestió i tractament de les dejeccions.  

Amb caràcter general, caldrà adoptar les mesures necessàries que garanteixin la conservació 
dels hàbitats d’interès comunitari i respectar les restriccions establertes per als espais més 
sensibles des d’un punt de vista ambiental (àmbits d’interès connector, reserves naturals parcials, 
Illes de tranquil·litat i xarxa hídrica). Pel que fa a la relació amb la xarxa hídrica cal insistir que es 
tracta d’un criteri fonamental del Pla. En el cas de les hípiques, la presència de torrents i rieres 
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és rellevant en tant que és un ús que (tal com s’ha comentat amb anterioritat) potencialment 
s’estén fora de l’edificació. 

No obstant, en relació a les preocupacions que manifesta l’escrit, cal dir que d’acord amb d’altres 
al·legacions presentades, es proposa modificar les condicions d’ordenació en el sentit de 
permetre la reforma, reconstrucció i reubicació de les edificacions existents quan sigui necessari 
pel correcte funcionament de l’activitat. A més, pel que fa a la distància màxima de la nova 
construcció respecte l’edificació existent inclosa al Catàleg de masies, es permetrà 
excepcionalment la ubicació de noves construccions a una distància superior dels 50m, si el fet 
de construir al voltant de les edificacions existents en malmet el valor patrimonial i arquitectònic, 
o si ofereix avantatges substancials com minimitzar la visibilitat, evitar grans explanacions, 
moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a banda dels criteris d’integració 
paisatgística generals, caldrà donar compliment a les condicions específiques addicionals, que 
es recullen a la memòria d’ordenació i a la normativa del Pla. 

Així doncs, en la regulació de les hípiques s’han tingut en compte un seguit de criteris objectius i 
degudament justificats que tenen com a finalitat compatibilitzar la preservació i millora dels valors 
ambientals del Parc Natural de la Serra de Collserola amb el manteniment i millora del patrimoni 
construït. Aquests objectius obeeixen a les finalitats d’interès públic del planejament urbanístic. 

PEPNat i MPGMCo 
Advertir, finalment, que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén 
així clarificar la normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

PROPOSTA  
Es proposa estimar parcialment l’al·legació en el sentit de corregir els plànols d’ordenació 
citats, modificar l’article 40 i incorporar els canvis derivats de les al·legacions presentades a la 
MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

 
Nº:  23  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Nom:   Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Adreça:  Plaça Francesc Layret, s/n, 08290, Cerdanyola del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. - de 24/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions  

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament fa referència a diversos aspectes que 
s’agrupen en cinc apartats: connexió ecològica, Espai funcional, nivell de detall dels 
projectes, paisatges culturals i contingut de la documentació. 

1 Connexió ecològica 
En aquest apartat les sol·licituds fan referència a: 
1.1 Ampliació de l’Àmbit de la Bòbila Campmany 

− Completar l’apartat 8.2.1.1 de la memòria i l’apartat 1.2.1.1 de l’Agenda i avaluació 
econòmica per tal d’incloure l’àmbit d’Àrids Catalunya dins l’actuació de neteja i 
desmantellament. 

− Subratllar l’interès supramunicipal d’aquesta actuació. 
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1.2 Priorització de les actuacions 
− Atorgar prioritat alta a les actuacions corresponents a la Bòbila Campmany i Àrids 

Catalunya i a les actuacions de reducció de les pertorbacions per tal de millorar la 
connectivitat ecològica. 

1.3 Altres aspectes referents a l’Agenda i avaluació econòmica, 
− Identificar en el quadre resum les actuacions de preservació i millora dels valors 

ecològics i completar la informació referent al seu impacte i cost. 
− Justificar els costos de les actuacions previstes en relació a les actuacions de 

preservació i millora dels valors ecològics, i, si s’escau, incrementar els costos 
d’aquestes actuacions. 

− Clarificar i concretar el document en relació a les actuacions previstes, la seva priorització 
i la dotació pressupostària prevista. 

2 Espai funcional 
Se sol·licita: 

− Excloure els sòls urbans o urbanitzables, o bé, en el seu defecte, limitar les propostes 
del Pla en aquest àmbit al rang de recomanacions. 

− Que no sigui perceptiu l’informe del Parc sobre aquests espais. 
− Incorporar com a projecte estratègic l’arranjament dels sòls que envolten la riera de Sant 

Cugat al seu pas per la urbanització de Monflorit i, si s’escau, l’ampliació de la seva 
secció. 

3 Nivell de detall dels projectes 
Se sol·licita: 

− Incorporar un Annex amb les actuacions previstes dins l’àmbit del PEPNat amb el mateix 
detall que els projectes de l’Espai funcional 

− Considerar la reconversió de les fàbriques situades a la vora del Parc i les naus de Puigfel 
SAU com a projectes prioritaris. Incorporar aquest i altres projectes rellevants en un llistat 
en forma d’annex. 

4 Paisatges culturals 
Se sol·licita protegir les tipologies de conreu a l’entorn de les finques de Canaletes i Can Castelló, 
que es consideri aquest àmbit una unitat singular al voltant de Barcelona i que s’hi prevegi una 
actuació tant de protecció de valors com de proposta d’usos. 

5 Contingut de la documentació 
En aquest apartat les sol·licituds es poden agrupar en: 

5.1 Memòria 
− Pàg 82: substituir refugi de caça per refugi de fauna salvatge en relació a Can Catà 
− Emprar el nom oficial del Parc de la riera 
− Pàg 104: corregir el quadre en relació a la superfície visitable del Poblat ibèric de Ca 

N’Oliver 

5.2 Normativa  
− Suprimir les expressions “en general” o “en caràcter general” 
− Agrupar articles per temàtiques i reduir el nombre d’articles, per exemple en relació a les 

infraestructures, articles 25, 26, 48, i del 56 al 61. 
− Regular les possibles modificacions del PEPNat pel que fa a la tramitació, òrgan 

competent, possibilitat de caràcter municipal i distinció entre revisió i modificació. 
− Art. 7: suprimir l’obligatorietat d’informe del CPNSC en l’Espai funcional 
− Art. 8.3: aclarir si l’Eina multicriteri té caràcter normatiu o és un instrument exclusivament 

de gestió 
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− Art. 38.8: regular explotacions hortícoles 
− Art. 46.4: prohibir les activitats organitzades nocturnes dins del Parc. 
− Art. 52.3: concretar el tràmit del pla de gestió de la finca i l’òrgan que l’ha de valorar i 

aprovar, establir els criteris de proporcionalitat i determinar qui en farà el control, i establir 
si, s’escau, l’organisme competent per al seguiment de la seva implementació i les 
conseqüències de l’incompliment. 

− Capítol 5 Espai funcional: derivar-ho a la memòria 

5.3 Plànols d’informació 
− Plànol 01: recollir l’àmbit del Jaciment Arqueològic de Can Canaletes segons la fitxa 73 

del Catàleg de béns del municipi i concretar que els usos estan subjectes a les 
determinacions d’aquesta fitxa 

− Plànol 21: identificar com a horts comunitaris una finca pública qualificada d’equipament 
comunitari i destinada a horts urbans que se situa a menys de 400 m de Monflorit 

5.4 Plànols d’ordenació 
− Plànol 03: excloure la delimitació concreta fora de l’àmbit definit pel Decret 146/2010 del 

corredor corresponent al sector de Bellaterra Sud i el barri de Montflorit.  
− Plànol 04 i 05: valorar l’interès de les actuacions a la riera de Sant Cugat donat que ja 

s’hi han realitzat diverses accions i hi ha altres àmbits de més interès. 
− Plànol 07: mantenir com a camí de passejada per a vianants el camí paral·lel a la riera 

de Sant Cugat des del Parc de la riera fins a Can Costa. 
− Plànol 10: Incorporar la bòbila artesana situada prop de Can Codonyers a l’Inventari de 

Patrimoni i grafiar la superfície dels jaciments arqueològics existents i de les zones 
d’expectativa arqueològica dels quals es disposa informació. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1 Connexió ecològica 
En relació a la sol·licitud de completar l’apartat 8.2.1.1 de la memòria i l’apartat 1.2.1.1 de 
l’Agenda i avaluació econòmica per tal d’incloure l’àmbit d’Àrids Catalunya dins l’actuació de 
neteja i desmantellament, aclarir que és tracta d’un tema de nomenclatura ja que a l’àmbit se li 
ha posat el títol “Àmbit de l’antiga bòbila Campmany (Corredor Central)” en el que s’engloben els 
3 punts que hi ha grafiats al plànol de projectes estratègics per la connectivitat (plànol 4) i que 
surten a la taula 36 de projectes estratègics per la connectivitat.  

D’altra banda, també aclarir que el PEPNat ja recull l’interès supramunicipal d’aquesta actuacions 
i d’altres d’equivalents relacionades amb els connectors definits pel PTMB. Més concretament, 
l’apartat 8.2.1.2.c. Projectes estratègics de millora de la connectivitat de la Memòria d’ordenació 
apunta “L’interès de molts d’aquests projectes estratègics de millora de la connectivitat va més 
enllà de la preservació i millora dels valors ecològics del Parc, donat que la majoria coincideixen 
amb els connectors definits pel PTMB. Són, per tant, actuacions d’interès supramunicipal 
encaminades a la millora de la permeabilitat i la connectivitat ecològica a escala territorial. En 
aquest sentit, en el desenvolupament d’aquells projectes més complexes caldrà comptar amb un 
conveni interadministratiu entre les administracions interessades.” 

Pel que fa a la priorització i als altres aspectes referents a l’Agenda i avaluació econòmica, cal 
tenir present que aquesta valoració es realitza sens perjudici del pressupost de l’òrgan gestor, 
d’una banda, i l’oportunitat per desenvolupar determinats projectes en un moment donat, de 
l’altra. Els criteris, tal i com exposa el document del PEPNat, són el cost i l’impacte de cada 
actuació.  

A l’Agenda i avaluació econòmica  es detalla “(...) En paral·lel, s’han establert criteris específics 
segons la tipologia de projectes, així doncs, pels projectes de connectivitat s’ha tingut en compte 
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la rellevància connectora de l’eix fluvial (per exemple, si una actuació plantejada està en un eix 
hídric d’especial interès connector serà prioritària respecte a altres àmbits)”.  

Amb això, l’actuació corresponent a l’àmbit de la bòbila Campmany (Corredor Central) afecta 
directament a un àmbit d’interès connector i es troba adjacent a un eix fluvial d’interès connector, 
amb el que es considera prioritària la seva execució. Dita actuació suposarà un major impacte 
per la conservació i millora de la biodiversitat en tant que s’afavoreix la connectivitat, a més de la 
reducció de les pertorbacions (en segon terme) i, per tant, suposarà un impacte alt. S’esmena, 
per tant, el quadre resum de les estratègies en el sentit que les actuacions de “Neteja, 
desmantellament i demolicions” passen a tenir una prioritat 2, en coherència, a l’expressat en 
aquest apartat i l’anterior punt 1.  

Alhora, pel que fa a la temporització de l’actuació, i tal i com s’especifica a l’apartat 2.4: “En base 
a la magnitud de la inversió, el volum d’obra, l’ordre prioritat de l’actuació i en funció del 
pressupost anual del que disposa l’administració, s’ha dissenyat un pla de distribució temporal 
de les obres dins del marc del Pla”.  

Amb tot, malgrat el cost de l’actuació, tenint en compte l’impacte que genera, es manté la 
distribució temporal en els dos primers anys per tal d’abordar el projecte per la demolició de les 
instal·lacions i la posterior restauració.  

Així mateix, s’ha revisat la correspondència entre el redactat i les taules pel que fa als títols de 
les actuacions associades amb la preservació i millora dels valors ecològics i el seu ordre. 

Finalment, especificar que el quadre resum de l’Agenda i valoració econòmica, com el seu nom 
indica, és un quadre sintètic que recull els aspectes essencials de l’Agenda i no recull els detalls 
de cadascuna de les actuacions. Aquestes es troben descrites en la documentació gràfica i 
escrita de l’apartat 1, Agenda d’actuacions, així com en la resta de la documentació del Pla, i 
molt especialment en l’Estudi ambiental estratègic. Així mateix, cal subratllar que el contingut del 
Pla especial s’ajusta al que estableix la normativa (art. 69.1 de la LUC i art. 8.2 del Decret 
146/2010).  

2 Espai funcional 
L’Espai funcional comprèn els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de 
Collserola que, per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a 
garantir el compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. 
Aquests tenen una vinculació amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, 
prioritzant la connexió de les infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, millorant la 
transició amb els nuclis urbans i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. Per tant, els terrenys 
que formen part de l’Espai funcional es corresponen amb espais de singular rellevància per al 
Parc Natural.  

Pel que fa a l’exclusió dels sòls urbans o urbanitzables i limitar les propostes al rang de 
recomanacions, cal aclarir que l’Espai funcional inclou aquells terrenys que són claus per a la 
connectivitat, la conservació i millora dels valors naturals i l’encaix territorial del Parc, amb 
independència de la seva classificació del sòl. També, insistir que les propostes es corresponen 
amb recomanacions i directrius. 

El Pla estableix per a l’Espai funcional directrius i recomanacions a concretar per plans i projectes 
posteriors. Aquestes no vulneren el principi de jerarquia normativa i coherència amb el 
planejament de rang superior, sinó que compleixen i desenvolupen el mandat legal que el marc 
legislatiu i el PTMB obliga a desenvolupar en la planificació dels espais naturals de protecció 
especial. Així, la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que té el caràcter de 
legislació bàsica, estableix en el seu article 21 que: “les administracions públiques han de 
preveure, en la seva planificació ambiental o als plans d’ordenació dels recursos naturals, 
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mecanismes per aconseguir la connectivitat ecològica del territori, tot establint o restablint 
corredors, en particular entre els espais protegits Xarxa Natura 2000 i entre els espais naturals 
de rellevància singular per a la biodiversitat”. Per a això s’ha d’atorgar una funció prioritària als 
cursos fluvials, les vies pecuàries, les àrees de muntanya i altres elements del territori, lineals i 
continus, o que actuen com a punts d’enllaç, amb independència del fet que tinguin la condició 
d’espais naturals protegits. 

No obstant, cal tenir present que s’ha inclòs dins l’Espai funcional l’àmbit corresponent al PDU 
del Centre Direccional de Cerdanyola. Aquest planejament de rang superior compta amb un nou 
Avanç aprovat amb l’exposició pública i la fase de participació finalitzades. Així, es proposa 
traslladar al futur PDU la previsió de les actuacions necessàries per a la millora tant de la 
connectivitat ecològica com social. En aquest sentit, es proposa un nou redactat per a les fitxes 
A05 i A06 de l’Annex 2 i l’apartat corresponent al municipi de Cerdanyola de l’Annex 3, i suprimir 
de la documentació les actuacions previstes, tant a nivell de recomanació com els projectes 
estratègics per a la millora de la connectivitat ubicats dins l’Espai funcional, en aquest àmbit. 

Quant a l’informe perceptiu del Parc, l’article 10.3.a) del Decret 146/2010, posat en relació amb 
l’article 29.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, assenyala que correspon al 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola emetre informe preceptiu previ a l’atorgament 
de les autoritzacions necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o 
explotacions dels recursos naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que poden afectar-
lo. 

En relació a la inclusió com a projecte estratègic de l’arranjament dels sòls que envolten la riera 
de Sant Cugat al seu pas per la urbanització de Monflorit, ens remetem a l’expressat en relació 
al PDU del Centre Direccional i els canvis que es proposen en relació a l’Annex 3. 

3 Nivell de detall dels projectes 
L’Annex 3 Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional té 
per objectiu analitzar tipològicament amb detall el caràcter de límit de l’Espai funcional i establir 
una línia d’actuació comuna per als nou municipis que el conformen. Es determinen solucions a 
nivell d’imatge, per bé que es consideren exemples extrapolables en d’altres indrets del límit del 
Parc. En contraposició, els projectes estratègics citats en l’escrit d’al·legació, responen a 
problemàtiques concretes i s’identifiquen amb un codi específic. Els plànols de la sèrie 
d’ordenació permeten localitzar-los, se’n fa una descripció acurada dels objectius i elements de 
la proposta en el document ambiental i en la memòria d’ordenació i s’avalua la viabilitat i 
sostenibilitat econòmica de la seva implementació. Per tant, més enllà d’una determinada imatge, 
el grau de concreció dels projectes estratègics previstos ja és actualment molt superior. 

Pel que fa a la distinció en l’Annex 3 entre projectes estratègics i complementari, aquesta fa 
referència a l’àmbit d’actuació. Així, d’acord amb el Pla d’estructura i el Pla detallat, s’han 
identificat com estratègiques aquelles possibles actuacions d’àmbit reduït i gran impacte i, com 
a complementàries, aquelles que en depenen o que, tot i tenir major extensió, no són tan 
rellevants en relació a la preservació i millora dels valors del Parc. En tots dos casos, es tracta 
de propostes orientatives que pretenen ser un exemple de bones pràctiques traslladables a 
d’altres indrets amb característiques similars. 

Pel que fa a la inclusió de la reconversió de les fàbriques situades a la vora del Parc i les naus 
de Puigfel SAU, així com de les propostes orientatives de l’Annex a què feia referència el paràgraf 
anterior, aquestes formen part de l’àmbit del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès, planejament de rang superior actualment en tràmit que ja preveu actuacions en aquest 
sentit. En consonància amb l’expressat en l’apartat sobre l’Espai funcional, es proposa 
desestimar aquestes al·legacions. 
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D’altra banda, els projectes estratègics ubicats a l’interior del Parc ja apareixen llistats a la 
memòria d’ordenació i a l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE). 

4 Paisatges culturals 
Se sol·licita protegir les tipologies de conreu a l’entorn de les finques de Canaletes i Can Castelló, 
que es consideri aquest àmbit una unitat singular al voltant de Barcelona i que s’hi prevegi una 
actuació tant de protecció de valors com de proposta d’usos. 

El PEPNat inclou l’àmbit citat dins de les Àrees prioritàries per a l’agricultura. El Pla especial, en 
coherència amb el Pla agropecuari del Parc, defineix aquestes zones òptimes per a ser 
conreades (zones actualment en actiu i zones recuperables) i hi estableix mesures per a facilitar 
el desenvolupament d’aquest ús.  

Així  mateix, l’Inventari de patrimoni cultural recull tots aquells elements que conformen el 
patrimoni construït del Parc Natural que cal conservar, bé per formar part del Catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable o bé pel seu interès paisatgístic. La 
segona categoria engloba fites, construccions de pedra seca, elements del patrimoni arqueològic 
– paleontològic, indrets singulars, miradors, elements del paisatge de l’aigua (com ara fonts, 
aqüeductes o pantans), i altres elements identitaris del paisatge natural i agrari del PNSC (com 
ara ponts, molins, aixoplucs, xemeneies o viaductes). Aquest segona categoria es correspon amb 
els elements d’interès tradicional, ambiental o  paisatgístic de l’article 51 de la normativa del Pla, 
en el qual es defineixen mesures específiques per a la seva conservació. 

Per tant, el Pla ja dóna compliment a les sol·licituds plantejades en aquest aspecte. 

5 Contingut de la documentació 
5.1 Memòria 
Es proposa revisar el document en relació al nom oficial del Parc de la riera. 

Pel que fa a la modificació del refugi de caça per refugi de fauna salvatge en relació a Can Catà 
s’informa que, segons els serveis tècnics del Parc i en base a informació de l’Àrea de Gestió 
Cinegètica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Can 
Catà és un refugi de caça (matrícula B-RC002) i, tot i que no són figures excloents, aquesta finca 
no figura com a Refugi de Fauna Salvatge. 

Pel que fa al quadre citat, no s’ha pogut localitzar en la documentació aprovada inicialment. 

5.2 Normativa (numeració segons la documentació corresponent a l’Aprovació inicial) 
Es proposa revisar la normativa en el sentit indicat en l’escrit d’al·legació, clarificant expressions 
i les possibles excepcions de cada precepte. No obstant, cal fer notar que els articles ja es troben 
agrupats per temàtiques. La normativa reprodueix els eixos principals del Pla i té una estructura 
similar a la de la memòria i els plànols d’ordenació. Per coherència i facilitat d’aplicació no es 
consideren convenients els ajustos proposats. 

Pel que fa a la modificació de l’article 7 i del Capitol 5 Espai funcional, ens remetem a la resposta 
donada en el punt 2 Espai funcional.  

Quant al pla de gestió de la finca, arran d’aquesta i altres al·legacions es proposa suprimir 
l’epígraf 52.3 que passa a regular-se exclusivament a la MPGMCo que es tramita en paral·lel.  

Així mateix, arran d’aquesta i altres al·legacions es proposa clarificar a la normativa la regulació 
per a les explotacions de conreu hortícola. 

Pel que fa referència a l’Eina Multicriteri, i tal i com queda recollit a l’annex 1 del Pla, aclarir que 
és una eina tipus GIS que podrà ser utilitzada com a instrument de suport per a la futura gestió 
dels objectius del Pla. D’una banda, l’Eina Multicriteri es basa en una metodologia d'anàlisi que, 
a partir de la cartografia existent i la tecnologia GIS, permet copsar la situació del territori en el 
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moment actual i fer un seguiment al llarg dels anys, sintetitzant-los numèrica i gràficament. D’altra 
banda, l’EMC preveu donar suport als tècnics del Consorci del Parc en la realització dels 
informes, facilitant-los la interpretació cartogràfica a partir dels mapes temàtics, la recopilació de 
informació rellevant (antecedents, cartografia associada, planejament, normativa d'aplicació, 
etc.), la caracterització de l’activitat o ús (a través d’un checklist), proposant mesures correctores, 
d'ajust i de seguiment, caracteritzant els possibles usos i activitats a implantar, així com la 
identificació dels possibles punts de conflicte/impacte.  

En relació a la prohibició de les activitats organitzades nocturnes, cal aclarir que el PEPNat 
estableix directrius i criteris per a l’autorització de les activitats organitzades, la regulació de les 
quals és responsabilitat de l’òrgan gestor. Així, l’article 45.4 del document per a l’aprovació 
provisional estableix que només de forma molt excepcional es podrà autoritzar el 
desenvolupament d’activitats organitzades en horari nocturn. 

5.3 Plànols d’informació 
Les propostes de modificació no són coherents amb els continguts dels plànols assenyalats. 
D’una banda, el plànol 01.Estructura del Pla no pertany a la sèrie d’informació si no a la 
d’ordenació, i el contingut proposat no s’ajusta a l’objecte del plànol. D’altra banda, com el seu 
nom indica, el plànol 21. Horts marginals fa referència a horts que tenen un impacte paisatgístic 
negatiu i no pas a horts comunitaris d’iniciativa pública d’interès pels municipis. 

 5.4 Plànols d’ordenació 
Pel que fa referència al plànol 03. Preservació i millora dels valors ecològics (segons i 
nomenclatura de la documentació corresponent a l’Aprovació inicial) es manté la delimitació de 
l’Espai funcional però es trasllada al PDU del Centre Direccional que s’aprovi definitivament la 
definició del connector corresponent al Corredor Central. Mentrestant es grafia la delimitació que 
planteja el PDU en fase d’Avanç. 

Pel que fa als plànols 04 i 05 en l’àmbit de la riera de Sant Cugat al seu pas pel municipi de 
Cerdanyola es grafia un tram de la riera per dur a terme actuacions de neteja i desmantellament 
d’estructures existents i de restauració paisatgística. També comentar que de cara a l’Aprovació 
provisional s’ha eliminat del llistat dels plànols el plànol 05. 

Es manté grafiat el tram de la riera de Sant Cugat per identificar la zona a estudiar on cal dur a 
terme les actuacions donat que no es té coneixement de quines actuacions i en quins punts 
concrets del tram de la riera ja s’hi ha desenvolupat actuacions. No obstant, s’afegeix al document 
(memòria, apartat 8.2.1.2.c) que s’han dut a terme actuacions per part de l’Ajuntament de 
Cerdanyola i el Consorci Urbanístic del Centre Direccional. 

Quant al plànol 07 (plànol 6 segons nova numeració), aquest no preveu el pas de bicicletes. No 
obstant, donat que el grafisme per indicar que pertany a la xarxa dinàmica de l’ús públic és similar 
a l’emprat en el plànol 08 per a la xarxa pedalable, es proposa modificar la representació del 
camí per a evitar possibles confusions. 

D’altra banda, es proposa acceptar la revisió del document en relació a la incorporació de la 
bòbila artesana situada prop de Can Codonyers a l’Inventari de patrimoni i a grafiar la superfície 
dels jaciments arqueològics existents i de les zones d’expectativa arqueològica dels quals es 
disposa informació (plànol d’ordenació 9.Inventari del Patrimoni cultural). 

PROPOSTA  
1 Connexió ecològica 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació i revisar la priorització dels projectes referents a la 
connectivitat ecològica. 
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2 Espai funcional 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació i ajustar l’encaix del futur PDU amb les propostes del 
PEPNat en l’Espai funcional 

3 Nivell de detall dels projectes 
Es proposa desestimar aquesta al·legació. 

4 Paisatges culturals 
Es proposa desestimar aquesta al·legació doncs el document ja dóna compliment a les 
sol·licituds 

5 Contingut de la documentació 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació en el sentit exposat. 

 
Nº:  24  Maria Mercedes Sala Albalate i Antonia Bonati Farre 
Nom:   Maria Mercedes Sala Albalate i Antonia Bonati Farre 
Adreça:  c/ Borràs, 15, 08202, Sabadell 
Registre d’entrada:  Núm. 10392 de 07/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·liciten les al·legants fan referència exclusivament al document de la 
MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració 
d’aquesta al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  25  Varis co-propietaris 
Nom:   Jose Antonio Rosell Rafecas 
Adreça:  c/ General Prim, 9, 2n, 08720, Vilafranca del Penedès 
Registre d’entrada:  Núm. 10391 de 07/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  26  Jordi Tur Constanzo 
Nom:   Montserrat Riera Tresserra 
Adreça:  c/ Castellví, 75, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10377 de 07/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que s’incloguin els sòls de Can Castellví de Baix on s’ubica la finca 
del compareixent en un espai de regulació específica, en el cas que no fos estimada 
l’al·legació presentada en el document de MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El 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 defineix els espais 
de regulació especial: ERE 1: àmbits d’ordenació específica. Més concretament, l’Annex 1 del 
Decret “Concreció gràfica dels límits dels espais de protecció especial de la Serra de Collserola”, 
identifica en el Plànol 1.1 Delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola aquests espais 
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mentre que la Memòria del Decret els descriu i justifica.D’acord amb l’article 9.3, no li pertoca al 
PEPNat definir nous ERES sinó delimitar definitivament els proposats en el Decret. 

En la definició dels límits s’ha realitzat una transcripció a escala 1:1.000 dels límits indicatius 
establerts pel Decret, tot ajustant-los a la delimitació del Parc, l’estructura de la propietat i la 
realitat existent. La incorporació de la finca del compareixent dins d’un ERE 1 no s’ajusta a 
aquests criteris, doncs no pertany a cap dels àmbits definits en el Decret.  

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a la inclusió dels sòls propietat de l’al·legant en un 
espai de regulació específica doncs no li pertoca al PEPNat definir nous espais de regulació 
específica diferents dels plantejats en el Decret de Parc Natural. 

 
Nº:  27  Varis representats 
Nom:   Montserrat Riera Tresserra 
Adreça:  Travessera de Gràcia, 88, principal 1, 08006, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10376 de 07/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Se sol·licita excloure les finques dels compareixents dels espais ERE 1 i subsidiàriament  
la nul·litat de l’estratègia d’extinció definida a l’article 55 del PEPNat (article 54 segons 
nova numeració). 

L’escrit justifica aquesta sol·licitud en base a l’interès general, la vulneració del principi d’igualtat, 
així com la impossibilitat i impactes negatius del retorn d’aquests sòls a les seves condicions 
naturals. 

El document també defensa la naturalesa urbana del sòl i es remet en aquest aspecte al 
document de la MPGMCo que es tramita en paral·lel al Pla especial. 

Els al·legants manifesten ser titulars dominicals o bé titulars de drets de superfície vinculats a la 
cessió del sòl en termes d’un acord d’expropiació pe mutu acord al nucli de Mas Fortuny – Can 
Castellví, al terme municipal de Barcelona. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació, com és el cas de les finques dels al·legants. 
Així, per ordre cronològic hem de citar els següents instruments legals i d’ordenació: 

1. El Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953 ja va qualificar aquests 
terrenys com a zona de parc forestal. 

2. El Pla general metropolità de 1976, per tal de fer front a la problemàtica de les edificacions 
o urbanitzacions emplaçades en terrenys qualificats de parc forestal i contràries al 
planejament anterior (Pla comarcal), va incorporar a les seves Normes urbanístiques la 
Disposició transitòria primera, encara vigent. Aquesta disposició estableix que si en aquests 
terrenys existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte 
d’expropiació o bé d’un dret de superfície (cessió gratuïta dels sòls a l’administració i 
reconeixement al cedent del dret de superfície per un període que no excedeixi els 75 anys). 
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3. El Programa d’actuació urbanística i el Pla Parcial d’ordenació del sector del baixador de 
Vallvidrera i de les Planes de Barcelona de 1980 va qualificar les finques de la part al·legant 
com a perímetre en règim urbanístic transitori (PRUT). 

4. El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 
de l’any 1988 va preveure expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició 
Transitòria Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, mecanisme d’extinció diferida 
que és plenament vigent i conforme a dret. 

5. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, determina 
en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les urbanitzacions 
situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb els planejament 
territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva disposició 
addicional segona la necessitat que el planejament general estableixi la reducció de l’àmbit 
o l’extinció completa de la urbanització, determinant mecanismes per fer-la efectiva ja sigui 
d’una manera immediata o gradual. 

6. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la 
condició d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de 
forma directa el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais 
oberts, en el sentit que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable (article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 

En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que 
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general 
l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. 
Quan no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius 
d'índole social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense 
perjudici que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. El 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 va atorgar 
als terrenys la condició de Parc Natural. 

D’acord amb l’article 5.1 del Decret estableix que “en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no 
urbanitzable l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de la 
classificació urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

8. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició d’urbanitzar i 
edificar en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. Aquest principi es 
concreta en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els 
terrenys de més d’un 20% de pendent, sempre que això no comporti la impossibilitat de 
creixement dels nuclis existents. La major part dels terrenys superen el 20% de pendent. 

Així mateix, ambé cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que 
propugnen l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina 
jurisprudencial en el sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir en 
els nivells de protecció assolits. 

Pel que fa a la vulneració del principi d’igualtat cal dir que les parcel·les dels al·legants presenten 
una diferència fonamental en relació a les altres esmentades en l’escrit. Aquestes parcel·les, a 
banda del règim urbanístic que es valora en el document de MPGMCo, formen part dels terrenys 
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declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva 
aprovada pel Decret 146/2010, i constitueixen part de l’àmbit territorial de l’espai PEIN de la Serra 
de Collserola.  

A més, en l’al·legació s’esmenta que es tractaria de drets de superfície, per tant el sòl ja seria  
de l’Administració. Així el que proposen no només vulnera el marc legal sinó que és contrari a 
l’atorgament del dret de superfície per part de l’Administració. 

En relació a la impossibilitat del retorn a unes condicions naturals i l’impacte negatiu d’aquest 
procés, aclarir que la CMB va completar en l’àmbit del PNSC processos d’extinció (turó del 
Quirze, Sant Medir i Sol i Aire) així com posteriorment a l’extinció de la CMB i a partir de la seva 
creació l’any 1987, l’òrgan gestor del Parc també a dut a terme actuacions en aquest sentit. 

El Pla especial preveu a l’article 55 (article 54 segons nova numeració) l’obligatorietat de comptar 
amb l’aprovació prèvia d’un Programa d’actuació. L’objecte d’aquest document és el de preveure 
i regular els mecanismes concrets a través dels quals s’abordarà el tractament de les edificacions 
existents i la restitució dels valors ambientals afectats.  

Els principals aspectes considerats, tant en el global de les propostes del Pla en relació a les 
edificacions no compatibles amb el model de Parc com específicament en el Programa 
d’actuació, són d’indole social, econòmica i ambiental. Fet que evidencia que l’interès general de 
les propostes del Pla va més enllà d’un interès basat exclusivament en la protecció del medi 
natural, d’altra banda, un aspecte fonamental d’un pla de protecció del medi natural i del paisatge. 

Finalment, afegir que els compareixents no acrediten la titularitat dels drets dominicals ni dels 
drets de superfície que manifesten ostentar. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions. 

 
Nº:  28  Varis representats 
Nom:   Montserrat Riera Tresserra 
Adreça:  Travessera de Gràcia, 88, principal 1, 08006, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10375 de 07/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que les sol·licituds d’aquesta al·legació són idèntiques a les de l’al·legació número 27, es 
dóna resposta conjunta als dos escrits en l’al·legació número 27. 

 
Nº:  29  Varis representats 
Nom:   AVV i propietaris del Barri Mas Fortuny de Sant Cugat del Vallès 
Adreça:  c/ Pinatell, 2, 08196, Mas Fortuny, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm.10371 de 07/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que les sol·licituds d’aquesta al·legació són idèntiques a les de l’al·legació número 27, es 
dóna resposta conjunta als dos escrits en l’al·legació número 27. 

 
Nº:  30  Jordi Campos Nogueres 
Nom:   Jordi Campos Nogueres 
Adreça:  Camí del Turó de l'Alzina, 7, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10381 de 07/12/2018 
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Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  31  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Nom:   Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Adreça:  Plaça de la Vila, 1, 08172, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. - de - 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès demana que es contempli de forma explícita i 
concreta els valors identificats en l’espai de la pedrera Berta. Sol·licita, a més, que es 
proposi un estudi per a la redacció d’un pla especial de protecció de l’entorn natural de la 
pedrera i que es contempli una normativa per la qual s’estableixin les noves condicions 
de restauració de la pedrera. 

Així mateix, pel que fa al Pla especial se sol·licita que es modifiquin diversos aspectes 
del document que s’agrupen en sis apartats: diagnosi, memòria d’ordenació proposada, 
normativa, Estudi ambiental estratègic, plànols d’ordenació i annexes.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa a la pedrera Berta, l’Annex 4. Estratègies de restauració de les pedreres contempla 
de forma explícita i concreta els valors identificats en l’espai de la pedrera Berta i estableixen 
criteris i recomanacions a tenir en compte de cara a la restauració. Així mateix, arran d’aquesta i 
altres al·legacions s’esmena la referència de la revisió del programa de restauració de la pedrera 
Berta, a la taula 20 de l’apartat 5.2.5.1. Activitats extractives referent al programa de restauració. 

1. Memòria descriptiva i justificativa. Apartat 5: Síntesi de l’estat actual. 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 
1. Recollir un resum històric d’episodis de riscos naturals com nevades, ventades, glaçades, 

etc. A l’apartat 5.1.3. Riscos. 
2. Modificar el contingut de la taula 20 de l’apartat 5.2.5.1. Activitats extractives referent al 

programa de restauració i afegir un paràgraf referent als valors geològics. 
3. Esmentar el Forat d’en Bocàs (entrada per la rotonda del Rotary Internacional) com a 

entrada al Parc a l’apartat 5.3.3.2. Miradors i portes de Parc.  
4. Incloure en el llistat d’àrees organitzades l’àmbit d’estada de l’ermita de Sant Medir a 

l’apartat 5.3.3.3. Parcs, àrees per al lleure i àmbits d’estada. 
 
A continuació es dóna resposta als punts exposats: 

1. Es completa l’apartat de riscos naturals. 
2. S’esmena la referència de la revisió del programa de restauració de la pedrera Berta, tant a 

l’apartat especificat com en d’altres punts de la documentació del Pla Especial en els que 
se’n feia referència (apartat del model de preservació i millora dels valors ecològics – 8.2.1 
- i annex 4). 

3. S’inclourà el Forat d’en Bocàs a l’apartat 5.3.3.2. Miradors i portes de Parc. 
4. S’inclourà l’àrea d’estada de l’ermita de Sant Medir en el llistat d’àrees organitzades.  
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2. Memòria descriptiva i justificativa. Apartat 8: Ordenació proposada. 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 
5. Incloure els següents espais fluvials i naturals de Sant Cugat d’alt interès connector: 

a. El torrent de Sant Crist de Llaceres que uneix l’àmbit de connexió de Can Bell amb l’àmbit 
de connexió de Cerdanyola, quan el torrent de Sant Crist de Llaceres conflueix amb la riera 
de Sant Cugat. 

b. Àmbit de connexió format per la successió de camps agrícoles de la zona intermèdia entre 
Cerdanyola i Can Bell amb valors ambientals i paisatgístics. Aquest, forma part del Projecte 
vores de Sant Cugat que posa en valor l’espai entre el municipi i el Parc Natural de la Serra 
de Collserola, i permet la connexió entre aquest àmbit i les zones verdes formades per 
rieres, torrents i parcs i jardins urbans del municipi (projecte Reconnecta en Verd). 

c. El torrent de Can Llobet, des de l’espai connector funcional de la Floresta, fins a l’espai 
connector funcional ubicat a l’est de Valldoreix. 

d. La connexió formada pel torrent de Can Bell - torrent de Sant Vicenç - riera de Can Gordi 
- riera de Sant Medir. 

e. El tram de la riera de Sant Medir que discorre per l’Espai funcional (en canvi si es reconeix 
el tram alt). 

6. Incorporar a la taula 38. Projectes estratègics de millora de la connectivitat de l’apartat 
8.2.1.2.c. Projectes estratègics de millora de la connectivitat: 

a. En l’àmbit de la riera de Sant Medir, la desviació del tram de riera (pel camp adjacent al 
costat est i a cota superior) que coincideix amb el camí de Sant Medir, que s’inunda en 
episodis de pluja intensa. 

b. En l’àmbit de la riera de Sant Cugat, dins de la Restauració paisatgística, l’eliminació de 
les espècies al·lòctones. 

7. Incloure a l’apartat 8.2.1.3. Conservació dels elements de valor ecològic: 
a. Els camps agrícoles existents dins l’Espai funcional, ubicats entre carretera BP-1417 i les 

Àrees prioritàries per a l’agricultura 
b. Les franges de protecció d’incendis forestals de les urbanitzacions del terme municipal de 

Sant Cugat en el plànol d’ordenació 5. Valorització dels recursos naturals (incloses tant 
dins àmbit Parc com dins Espai funcional). En conseqüència, no es reconeixen tots 
aquests àmbits de les franges com a Àrees prioritàries de pastura: Can Bell, Torre Negra, 
Sol i Aire, Sant Medir, Can Cortés, les Planes, etc. 

c. La neteja forestal dels marges més immediats al pantà de Can Borrell, així com de 
generació d’un cinyell de vegetació helofítica a la vora que suposi una naturalització del 
pantà i millora de la qualitat de l’aigua, i la incorporació de vegetació subaquàtica en clau 
de millora de l’estat de l’aigua i manteniment de la biodiversitat. 

8. Incloure a l’apartat 8.2.1.7. Projectes addicionals per la millora de la conservació del Parc, 
que en els acords de custòdia, com a via per a dur a terme projectes addicionals per a la 
millora de la conservació, també hi pot intervenir l’administració com a tercer agent implicat, 
a més a més del propietari i de l’entitat de custòdia. 

9. Incloure a l’apartat 8.2.2.2.b. Àrees prioritàries per a l’agricultura que en les finques privades 
amb potencial agrícola es puguin construir edificacions auxiliars (hivernacles) amb una 
ocupació màxima de 1.000m2, que facin rentables les explotacions agrícoles. 

10. Incloure a l’apartat 8.2.2.2.f. Horts que en els projectes específics de restauració dels horts 
marginals s’hi pugui realitzar l’activitat professionalitzada o bé reconvertir-los en horts 
comunitaris o gestionats per entitats de forma ordenada i que no causi impactes negatius. 

11. Incloure a l’apartat 8.2.2.2.g. Construccions agrícoles la possibilitat de: 
a. Construir basses de reg com a reservori d’aigua de pluvials en les finques agrícoles. 
b. Construir edificacions auxiliars (hivernacles) amb una ocupació màxima de 1.000m2, que 

facin rentables les explotacions agrícoles. 
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12. Incloure a l’apartat 8.2.2.3.b. Àrees prioritàries de pastura les franges de protecció d’incendis 
del municipi de Sant Cugat del Vallès que no es dibuixen en el plànol d’ordenació 
5.Valorització dels recursos naturals. 

13. Modificar l’apartat 8.2.2.3.d. Construccions ramaderes en els següents aspectes: 
a. reduir de 20 ha a 2 ha la superfície de la finca on es permetin noves construccions 

ramaderes, i que no estiguin vinculades a l’existència d’una edificació inclosa al catàleg de 
masies. 

b. Incrementar de 500 m2 a 1000 m2 l’ocupació màxima d’una nova edificació per a dur a 
terme activitats ramaderes per tal de fer viables les explotacions. 

14. Incloure a l’apartat 8.2.2.3.e. Tipus de ramaderia i d’explotacions ramaderes. dins les activitats 
ramaderes, les explotacions avícoles (aus de corral) per a la producció d’ous ecològics i la 
normativa sectorial vigent per tal de definir les distàncies entre les explotacions apícoles i els 
camins, carreteres, urbanitzacions, etc.  

15. Modificar l’apartat 8.2.3.1.b. Estratègies i actuacions pel que fa les recomanacions incloses a 
l’Àmbit de plaça Rotary Internacional (condicionament integral, instal·lació de mobiliari, 
senyalització informativa i interpretativa, formigonat del creuament de la riera de Sant Cugat i 
instal·lació d’un punt d’informació) ja s’han realitzat durant l’any 2018. 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
5. La delimitació dels Espais d’interès connector s’ha fet amb l’objectiu de garantir la 

connectivitat amb els espais que juguen un paper rellevant per la connexió amb la resta del 
territori metropolità (corredor de la Serralada Litoral, corredor occidental, corredor central i 
corredor oriental). Bona part dels connectors que proposa l’al·legant, després de la seva 
anàlisi individualitzada, no es considera adient la seva incorporació a la xarxa d’espais 
d’interès connector pel fet que la majoria d’aquests cursos neixen en trama urbana o tenen 
poca entitat, a més de que alguns són afluents d’altres que queden convenientment recollits 
com a xarxa hídrica d’interès connector. No obstant, es dona continuïtat a la delimitació de 
la riera de Sant Medir com a xarxa hídrica d’interès connector fins a la seva confluència amb 
el torrent de Sant Crist de Llaceres (que continua amb la riera de Sant Cugat). 

6. En referència a la inclusió d’un projecte a la riera de Sant Medir que s’inunda en períodes 
de pluja intensa aclarir que el Pla Especial no preveu projectes per la gestió dels riscos. En 
el cas de la riera de Sant Medir, i per la millora d’espais degradats o compromesos quant a 
connectivitat (apartat 8.2.1.2.c) Projectes estratègics per la millora de la connectivitat), es 
preveu un projecte de restauració paisatgística millorant la qualitat del bosc de ribera. Pel 
que fa a l’ús públic a la riera de Sant Medir es preveuen projectes de solucions de 
creuaments entre de la xarxa dinàmica i el sistema hidrogràfic a partir de diferents 
actuacions (apartat 8.2.3.3. La xarxa dinàmica per a l’ús públic). 
Quan a la riera de Sant Cugat, tot i que a la taula dels projectes estratègics per la 
connectivitat ja es feia referència a la millora de la qualitat del bosc de ribera eliminant la 
canya, s’ha afegit la referència a altres espècies al·lòctones per si es dóna el cas: 
Restauració del bosc de ribera en el tram alt en aquells espais més degradats on les 
comunitats de canya o altres espècies al·lòctones són més extenses. 

7. S’incorpora la referència a les actuacions proposades a dur a terme en relació al pantà de 
Can Borrell (apartat 8.2.1.3.b). 

8. S’incorpora a l’apartat 8.2.1.7 la referència a que, si s’escau, pot intervenir l’administració 
com a tercer agent implicat, a més a més del propietari i de l’entitat de custòdia. 

9. Les condicions que han de complir les construccions que es permeten de forma excepcional 
a les Àrees prioritàries per l’agricultura es recullen a l’apartat 8.2.2.2.g. Construccions 
agrícoles . En el punt 11 es dóna resposta en relació a aquest tema. 

10. El que es planteja en aquest punt no es incompatible amb el PEPNat, tot i així no és el Pla 
l’instrument que ha de definir que han d’incloure els projectes específics de recuperació dels 
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terrenys ocupats pels horts marginals. És la definició de cada projecte, que ha de tenir en 
compte les condicions específiques del terreny en qüestió, la seva situació, la proximitat a 
àrees sensibles i altres factors ambientals, la que ha d’establir segons cada cas la possibilitat 
de convertir els terrenys en activitat professionalitzada o horts comunitaris. En tot cas, es 
proposa revisar el redactat de l’epígraf  38.9 de la normativa en el sentit de permetre 
projectes específics de restauració que prevegin l’ús hortícola, així com l’apartat 
corresponent de la memòria. 

11. Pel que fa a la possibilitat de construir basses de reg com a reservori d’aigua de pluvials, 
s’ha de dir que el Pla a l’apartat 8.2.2.1.b. Recursos hídrics ja estableix que les activitats 
que comporten aprofitament d’aigua han de tendir cap a la minimització del seu consum, 
prenent totes les mesures d’estalvi hídric, com l’establiment de sistemes d’aprofitament 
d’aigua de pluja i instal·lacions de basses o dipòsits per acumulació d’aigua pel reg. En 
aquest sentit, aquestes instal·lacions es permeten i es valoren positivament.  
Pel que fa a la modificació de l’ocupació màxima de les edificacions auxiliars (hivernacles) 
de 500m2 a 1000m2, cal fer dues puntualitzacions. En primer lloc, cal entendre que ens 
trobem en un parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les construccions 
existents. En segon terme, les activitats relacionades amb la producció de béns orgànics 
que es desenvolupen al Parc s’entenen com activitats econòmiques que, per damunt de tot, 
han de contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  la vulnerabilitat front els diferents 
riscos. Així, El Pla especial reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries 
en la conservació del mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la 
vulnerabilitat front els diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, 
de l’altra, el seu paper de generador de rendes econòmiques i dinamització del territori. La 
modificació proposada contradiu aquest principi general. 

12. La informació que apareix a l’apartat 8.2.2.3.b Àrees prioritàries de pastura i en el plànol 5 
de la sèrie d’ordenació (segons nova numeració) sobre les Àrees prioritàries de pastura es 
basa en informació facilitada pel Consorci del Parc i té caràcter informatiu. Les Àrees 
prioritàries de pastura corresponen a la selecció de les franges de prevenció d’incendi més 
aptes per la pastura. En aquest sentit, a llarg de camins o al voltant de les urbanitzacions o 
d’edificacions aïllades es complica el tema de portar ramats. Això no impossibilita la pastura, 
però les descarta en un principi com a Àrees prioritàries. La totalitat de franges de prevenció 
d’incendis apareix en el plànol d’informació 19. Gestió forestal i al diagrama 8 del document 
de la Memòria descriptiva i justificativa. S’aclarirà a l’apartat 8.2.2.3.b quines tipologies de 
franges de prevenció s’han incorporar com a Àrees prioritàries de pastura. 

13. Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment 
poden estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, 
s’ha vinculat l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.  
D’altra banda es proposa modificar el redactat pel que fa a la distància màxima de la nova 
construcció de l’edifici del Catàleg. En aquest sentit, es permetrà excepcionalment la 
ubicació de noves construccions a una distància superior dels 50m, si el fet de construir al 
voltant de les edificacions existents en malmet el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix 
avantatges substancials com a minimitzar la visibilitat, evitar grans explanacions, moviments 
de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a banda dels criteris d’integració paisatgística 
generals, caldrà donar compliment a les condicions específiques addicionals, que es 
recullen a la memòria d’ordenació i la normativa del Pla. Concretament: 

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de visibilitat 
mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 
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‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn.  

Pel que fa a incrementar de 500 m2 a 1000 m2 l’ocupació màxima d’una nova edificació 
ramadera, s’ha de dir que els 500 m2 no fan referència a l’ocupació màxima sinó a la 
possibilitat d’ampliació. Així mateix, pel que fa l’increment de sostre es dóna la mateixa 
resposta que en els  punts 11 i 13 de l’al·legació. 
Finalment, advertir que, arran d’aquesta i altres al·legacions, s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es 
tramita en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. 
Es pretén així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós 
plans. 

14. A l’article 39 de la normativa s’especifica que només s’admeten les activitats ramaderes 
extensives i semi extensives, per tant les explotacions avícoles (aus de corral) per a la 
producció d’ous ecològics es permeten. Les explotacions ramaderes dins del Parc es 
regulen d’acord amb la normativa vigent, i de les condicions complementàries que estableix 
el Pla especial.  

15. Es modificarà el redactat per tal d’incloure les actuacions esmentades. 

3. Normativa (numeració i nomenclatura segons la documentació corresponent a 
l’Aprovació inicial) 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

16. Incloure a l’article 10. Canvi climàtic un nou apartat on s’estableixi que en els edificis 
existents i/o de nova edificació han de complir les ordenances municipals d’estalvi d’aigua 
vigents, que obliguen a incorporar els corresponents sistemes i dispositius d’estalvi d’aigua 
així com sistemes d’aprofitament d’aigua de pluja i reutilització d’aigües grises a les 
edificacions afectades. 

17. Modificar el títol de l’article 11. Avaluació d’impacte ambiental per “Avaluació ambiental” 
atès que aquest article fa referència a l’avaluació ambiental de plans, programes i projectes 
que puguin tenir efectes sobre la conservació de la Serra de Collserola, i l’avaluació de 
l’impacte ambiental fa referència únicament a projectes (no inclou plans ni programes) i 
incloure una referència a l’obligació del compliment de la normativa d’avaluació ambiental 
vigent. 

18. Permetre, dins del punt 3 de l’article 12. Prevenció d’incendis forestals, la utilització de 
productes químics exclusivament per part dels serveis tècnics de l’òrgan gestor del Parc, per 
controlar arbres exòtics i invasors (per exemple en l’eliminació de l’ailant). 

19. Especificar, a l’article 20. Protecció de la fauna quina gestió es durà a terme en cas de 
detecció d’espècies exòtiques invasores, amb l’objecte de protegir la fauna autòctona. 

20. A l’article 32. Reserves Naturals Parcials, pel que fa al trànsit motoritzat incloure l’accés de 
vehicles municipals, de protecció civil i ADF a més a més dels vinculats amb la gestió pública 
del Parc Natural, per tasques de control, prevenció i primera intervenció. 

21. Excloure de l’article 35. Illes de tranquil·litat  les Illes de tranquil·litat els entorns immediats de 
Sant Medir i de la Salut, per coherència i compatibilitat entre la definició d’Illa de tranquil·litat 
i aquestes dues àrees d’estada equipades al voltant d’aquestes ermites. 

22. Pel que fa l’article 38. Usos i activitats agrícoles, modificar condicions de noves construccions 
en relació a l’obligació de situar-les fora dels Espais d’interès connector i corregir la 
contradicció entre el que exposa l’apartat a) i el g). Reconsiderar limitar la possibilitat de 
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conreu hortícola en zona urbana únicament en sòl urbà amb qualificació d’equipament, també 
hauria d’incorporar el sòl urbà qualificat de Parcs i jardins. 

23. Pel que fa a l’article 39. Usos i activitats ramaderes, considerar els següents punts: 
a. A banda d’establir la quantitat màxima de 25 ruscs en cada apiari i 500m de distància 

mínima entre apiaris, fer referència a les distàncies a nuclis urbans, habitatges aïllats, 
camins i carreteres, fent referència a la normativa sectorial vigent. 

b. Per a noves construccions vinculades a les activitats ramaderes, admetre-les també en 
finques que no tinguin una edificació inclosa en el catàleg de masies, amb les següents 
superfícies: 
- Finca superior a 2 ha, ocupació màxima 1.000 m2. 
- Finca entre 1 i 2 ha, ocupació màxima 750 m2. 
- En els dos casos l’alçada màxima total serà de 6 m. 
Destaquen també que a diferència del cas de les noves construccions destinades a usos 
agrícoles, aquí no hi ha l’obligació de situar-les fora dels espais d’interès connector. 

24. Incloure a l’article 40. Usos d’hípica una disposició que especifiqui com afecta a les hípiques 
existents en l’actualitat que no compleixin aquestes limitacions. 

25. Incorporar un nou apartat a l’article 41.Usos i activitats forestals on s’especifiqui que l’òrgan 
gestor integrarà en un únic IOF general la gestió forestal de tot el Parc, que inclogui la 
prevenció de grans incendis forestals. 

26. Incorporar un article que reguli la limitació d’altres usos amb animals (residències, escoles 
d’ensinistrament, centres de recollida d’animals, gosseres esportives, col·leccions 
zoològiques privades, etc.) d’activitats existents o de noves activitats. 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
16. El plantejament d’aquest article és més general i després s’aprofundeix en els diferents 

vectors pel que es considera que aquest aspecte queda recollit al punt e) de l’article 10 
(segons nomenclatura i numeració de la documentació corresponent a l’Aprovació inicial). I, 
concretament, aquests aspectes queden recollits a l’apartat 4 de l’article 16. 

17. Es modifica el títol de l’article però no s’inclou la referència a la obligació de donar compliment 
a la normativa d’avaluació ambiental vigent donat que qualsevol normativa aplicable és 
d’obligat compliment i la normativa no ho recull de manera explícita. 

18. S’afegeix a l’article 12.3 (segons nomenclatura i numeració de la documentació corresponent 
a l’Aprovació inicial) que: excepcionalment es podran utilitzar productes químics per part dels 
serveis tècnics pel control d’espècies invasores i exòtiques.    

19. Com bé s’apunta és un tema de gestió que no correspon al Pla Especial. 
20. Arran d’aquesta i altres al·legacions es modifica el redactat de l’article 32.b en el sentit 

d’incloure també l’accés a les edificacions existents i els vehicles de serveis relacionats amb 
les tasques de control, prevenció i extinció d’incendis. 

21. Com ja està exposat a l’apartat 8.2.1.4.a. en la definició de les Illes de tranquil·litat, s’engloben 
determinats usos que, o bé es considera que no generen grans pertorbacions (com pot ser 
l’àrea de lleure de la Salut del Papiol o Can Balasc), o bé que caldrà que incorporin 
determinades mesures que tinguin per objectiu reduir aquest nivell de pertorbació (com pot 
ser l’activitat de restaurant que actualment es desenvolupa a Can Jané).  
Amb això, l’objectiu de les Illes de tranquil·litat no és limitar totalment l’accés públic ni que 
esdevinguin “prohibides”, sinó que siguin zones que, tot i trobar-nos en un Parc al bell mig 
d’una àrea metropolitana, siguin més tranquil·les i que afavoreixin la presència de 
determinada fauna i flora. 

22. Article 38. Es manté la frase del punt a i es rectifica el redactat de la frase del punt g. Pel que 
fa a la qualificació urbanística dels conreus hortícoles en zona urbana, es proposa suprimir la 
referència als sòls d’equipament, doncs ens trobem fora de l’espai PEIN Serra de Collserola 
i a més el PEPNat es correspon amb un planejament derivat. 
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23. a. El Pla especial ja estableix en el punt 2 que les activitats ramaderes admeses hauran d’estar 
inscrites al Registre d’explotacions ramaderes d’acord amb la normativa vigent. A l’article 39 
es defineixen unes condicions complementàries que estableix el Pla com és el cas de les 
activitats apícoles, per això s’esmenten de manera específica.  
b. En relació a les condicions específiques de noves construccions ramaderes, s’ha donat 
resposta en el punt 13.  
Pel que fa als Espais d’interès connector es modificarà el redactat per a incloure que les noves 
construccions s’hna d’ubicar fora dels Espais d’interès connector.  

24. L’encaix de les hípiques existents amb el Pla especial es desenvolupa a l’apartat 8.2.2.3.e., 
subapartat Encaix de les hípiques existents. Concretament, en el cas que una hípica estigui 
implantada legalment, el Pla estableix unes recomanacions específiques per les hípiques 
associades a una construcció del Catàleg de masies, que es resumeixen a la Taula 43. 
Recomanacions específiques.  

25. De l’escrit es desprèn que se sol·licita una figura que no està prevista a la legislació, com és 
un pla únic que englobi tant els plans de prevenció d’incendis existents com els Plans tècnics 
de gestió forestal que es redacten per a cada finca. En tot cas, és un tema de gestió, no de 
planejament. 

26. Aquesta proposta podria entrar en contradicció amb d’altres usos admesos, com l’hípica. 

4. Document VI. Estudi ambiental estratègic 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 
27. Apartat 1.4.1. Marc legal ambiental. Substituir el Decret 82/2005, de 3 de maig 

(actualment derogat) pel 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. Idem en el mateix en l’apartat relatiu al marc legal de l’EAE de la MPGMCo. 

28. Apartat 4.3. Objectius ambientals del Pla. Es proposa afegir un nou subobjectiu dins del: 
Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats “-1D: Establir estratègies de 
gestió per tal de reduir l’impacte de les espècies de fauna exòtica invasora presents al Parc.” 

29. Apartat 8. Mesures de protecció ambiental previstes. 
Mesures pels impactes sobre la biodiversitat. Es proposa que es descrigui com 
actuar en cas que es trobin exemplars de fauna exòtica invasora. 
Mesures en relació al consum de recursos i residus. Es considera adient que es 
mencioni l’obligació de complir amb les ordenances municipals d’estalvi d’aigua i energia 
solar en les edificacions. 
Mesures pels impactes sobre la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Es proposa 
que s’inclogui que en les reformes i rehabilitacions a realitzar a les construccions existents 
al Parc, així com a nous equipaments a implantar a alguns dels àmbits a potenciar, es 
fomenti l’adopció de criteris de construcció sostenible o certificacions d’edificis sostenibles 
amb l’objectiu de reduir la demanda energètica global de l’edifici amb criteris nZEB. Caldrà 
incorporar estratègies efectives per reduir el consum energètic: estratègies passives com 
façanes ventilades, proteccions solars, ventilació nocturna i refredament gratuït, ús d’arbres 
caducifolis per crear ombres en façanes, reducció del consum elèctric per l’ús d’il·luminació 
natural, etc. 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
27. S’esmena als dos Estudis Ambientals Estratègics (MPGMCo i PEPNat). 
28. No s’incorpora donat que es considera que és un tema de gestió. 
29. En relació a les propostes referents a l’apartat 8. Mesures de protecció ambiental previstes 

es considera que la que fa referència a la biodiversitat és un tema de gestió i els altres dos 
punts queden convenientment recollits a la normativa, tal i com s’ha exposat més amunt. 
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5. Document VII. Plànols d’ordenació  
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

30. Incloure la xarxa hídrica d’interès connector d’acord amb l’exposat per a la memòria 

A continuació es dóna  resposta als punts exposats: 
30. Es modifica el plànol d’ordenació 3. Preservació i millora dels valors ecològics (segons 

nomenclatura de la documentació corresponent a l’Aprovació inicial) donant continuïtat a la 
riera de Sant Medir com a xarxa hídrica d’interès connector fins a la seva confluència amb 
el torrent de Sant Crist de Llaceres (que continua amb la riera de Sant Cugat).  
 
6. Annexos  
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

31. A l’Annex 2. Fitxes Espai funcional PEPNat, incloure a la fitxa A06: 
a. En la Descripció de l’element, que el tram inicial de la riera de Sant Cugat és el torrent de 

Sant Crist de Llaceres.  
b. Reconèixer un quart node d’ús públic en aquest tram inicial del torrent, a l’alçada de la 

carretera de la Rabassada (BP-1417). 
c. Incloure en la Proposta actuacions d’erradicació d’espècies invasores, 

senyalització d’itineraris longitudinals, refugis de fauna i millora dels accessos. 
32. A l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai 

funcional, incloure a la Fitxa 4. Articulacions. Sant Cugat del Vallès: 
a. el projecte “Reconnecta en verd” de l’Ajuntament de Sant Cugat 
b. Reconèixer la futura porta secundària d’accés al Parc des del carrer Comte de Sant 

Cugat, a prop de la Carretera de la Rabassada (BP1417), on neix l’itinerari PR-38, que més 
endavant s’uneix al GR-6. Incorporar el gual del Forat d’en Bocàs a la cartografia nova, 
d’acord amb les obres ja executades a la plaça del Rotary Internacional.  

c. En les estratègies plantejades a les fitxes incloure l’erradicació d’espècies invasores en 
l’àmbit d’aquest torrents, així com el condicionament d’un pas superior i inferior per superar 
la carretera de la Rabassada (BP1417), en el punt d’encreuament amb el carrer de Llaceres. 

33. A l’Annex 6. Inventari dels elements d’interès especialment rellevant, fer les següents 
modificacions: 

a. En la fitxa PIT14 sobre la Pedrera de la Mina Berta cal modificar l’apartat “Altres 
consideracions” on es diu que “Actualment està en període de redacció d'un nou projecte 
de restauració” dient que s’ha instat a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a la revisió 
del programa de restauració de la pedrera Berta en base als informes acreditatius dels valors 
geològics, miners i naturalístics emesos per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, del 
Consorci del Parc de Collserola i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

b. En la fitxa PIB39 sobre les basses de Can Montmany, falta incloure la bassa de recollida 
d’aigües pluvials executada l’any 2016. 

c. Cal actualitzar la fitxa PIB43 del pantà de Can Borrell atès que actualment s’estan 
executant les obres de dragatge i retirada de fauna exòtica. 

d. Actualitzar el llistat d’arbres monumentals del municipi de Sant Cugat dins el Parc d’acord 
amb el catàleg d’arbrat monumental (https://gea.santcugat.cat/PlanolCataleg/) 

 
A continuació es dóna resposta als punts exposats: 

31. S’inclouran a la fitxa A06 els punts a i c. Pel que fa al punt b, no s’inclourà el quart node que 
es proposa, a l’alçada de la carretera de la Rabassada (BP-1417), ja que no compleix amb 
criteris d’accessibilitat, doncs es tracta d’un accés motoritzat al Parc i no connectat amb la 
xarxa dinàmica per a l’ús públic.   

32. L’Annex 3 consisteix en un document que pretén unificar criteris d’actuació en l’Espai 
funcional i servir com a guia pel desenvolupament de futures actuacions en aquest àmbit. 
Així, té per objectiu analitzar tipològicament amb detall el caràcter del límit de l'Espai 
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funcional en els nou municipis de l'Àrea Metropolitana, i establir unes línies d'actuació per a 
cadascun d'ells, centrant-se en la millora de la connexió entre la ciutat i el Parc, que puguin 
ser generalitzables a altres àmbits del límit de Collserola amb característiques semblants. 
Per tant, més que una proposta concreta, allò que és rellevant són els criteris i objectius 
exposats. 

33. Pel que fa a la fitxa PIT14, dir que finalment s’han eliminat les pedreres de l’Annex 6 per 
motius tècnics i per duplicitat de la informació als annexes. Amb tot, es fa una esmena a la 
fitxa de la Pedrera Berta de l’Annex 4. Estratègies de restauració de les pedreres. S’amplia 
la fitxa BA39 (antiga PIB39) i s’esmena la PA03 (antiga PIB43) referent al Pantà de Can 
Borrell. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa estimar parcialment les al·legacions.  

 

Nº:  32  Narosa promocions, S.L. 
   Josep Miquel Tort Roca, C.B 
   Camp de l'oncle Jaume 
   Roser Comellas Ventura 
   Nita Comellas Ventura 
   Josefa Comellas Ventura 
   Altres propietaris "El terral" 
Nom:   Àngels Gil-Vernet i Huguet 
Adreça:  Av. Diagonal, 407, 2n 2a, 08008, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. - de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Se sol·licita que es reconsideri tant a la MPGMCo com en el PEPNat el tractament del 
Terral, atenent a la seva realitat física i urbanística. 

Manifesten els al·legants ser titulars de diverses finques situades al sector “El Terral” de Molins 
de Rei. Segons posen de manifest, el PGM de 1976 va classificar les seves finques com a sòl 
urbanitzable no delimitat, qualificant-lo com a sòl de desenvolupament urbà (clau 21). Així mateix, 
manifesten que la MPGM de l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli urbà de 
Molins de Rei – Sector Nord, aprovada definitivament el 4 de juliol de 2003, va adaptar les 
determinacions del PGM al PEPCo, classificant part dels sòls com a sòl urbanitzable delimitat 
per implantar-hi equipaments que s’integrin en les activitats pròpies d’un dels accessos principals 
al Parc de Collserola, a desenvolupar mitjançant un Pla especial. Segons, manifesta la part al 
seu escrit, en compliment de la MPGM abans esmentada, els al·legants com a propietaris de 
més del 50% dels sòls van redactar el Pla especial per a la concreció d’usos i condicions 
d’edificació a l’àmbit d’equipaments metropolitans del Terral que, segons manifesta, va ser 
aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei però 
no ha estat publicat a efectes de la seva executivitat per deficiències administratives. Actualment, 
la tramitació d’aquest Pla especial ha quedat en suspens per l’aprovació del present Pla especial 
i la MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en bona part al document de la MPGMCo, 
per tant l’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  
Pel que fa al PEPNat, argumenta que la proposta en relació al Terral no està justificada i que es 
basa en una diagnosi errònia sobre aquest àmbit. Concretament assenyala que ja en fase 
d’avanç no es va considerar el Terral com un sector a desenvolupar mitjançant pla especial, que 
el PEPNat l’incorpora dins la xarxa d’infraestructures per a l’ús públic, definint-lo com una àrea 
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equipada, que s’assimila a un dels àmbits de vora, degradats i usos periurbans, i que es descriu 
l’àmbit com a sòl agrícola. Així mateix, s’exposa que la normativa del present Pla especial hauria 
d’establir la regulació específica en relació a cadascuna de les diferents qualificacions 
urbanístiques de la MPGMCo.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa al PEPNat aclarir que tant en la memòria de l’Avanç com en la del document aprovat 
inicialment, en la diagnosi relativa al planejament territorial, sectorial i urbanístic dins de l’àmbit 
del Parc Natural, se cita el Terral.  

Així mateix, el PEPNat no incorpora les finques incloses en el sector “El Terral” dins la xarxa 
d’infraestructures per a l’ús públic. Si que es reconeix l’actuació duta a terme per l’òrgan gestor 
en terrenys situats just davant, consistent en tres zones de reduïdes dimensions, una àrea de 
pícnic, una de bancs i un aparcament. Aquesta àrea està classificada com a destinació parcial o 
punt d’inici de diferents recorreguts dins del Parc (node). El PEPNat no considera aquest àmbit 
com una entrada al Parc a potenciar, ja que no compleix amb els criteris d’accessibilitat, doncs 
és una àrea que, tot i que es troba a la vora, és accessible preferentment en cotxe privat i no 
connectada amb la xarxa dinàmica per a l’ús públic. 
 
A més, el PEPNat, valora i estableix estratègies sobre l’extensa infraestructura per a l’ús públic 
que ja existeix i les poques noves àrees equipades que es proposen tenen l’objectiu d’ordenar 
l’entrada al Parc a través d’actuacions d’arranjaments puntuals, senyalització i tractament 
d’entorn i no pas actuacions que impliquin noves construccions. Aquests usos s’han d’ubicar en 
edificacions existents incloses en el Catàleg de masies, doncs ens trobem amb un Parc Natural 
que compta ja amb un elevat nombre de construccions existents. 
 
Aclarir, també que a diferencia del planejament que es revisa, el PEPCo, el PEPNat vol potenciar 
l’accés al Parc a través de la mobilitat activa i el transport públic i no pas amb el vehicle privat. 
Així, pel municipi de Molins, d’acord amb els objectius del Pla especial i l’estructura del teixit urbà 
del municipi, es volen potenciar únicament dues entrades, la corresponent al GR-92 i l’Àrea de 
Castellciuró i la de la riera de Vallvidrera amb el PR C165. 

Quant a la identificació del sector del Terral com un àmbit de vora, degradat i amb usos 
periurbans, o com a sòl agrícola, subratllar que en el primer cas el text que cita l’al·legació forma 
part de la diagnosi dels espais perimetrals exteriors al Parc. Així mateix, de l’escrit es desprèn 
que la interpretació del Terral com un sòl agrícola prové del plànol d’informació 7.Factors biòtics: 
Hàbitats Corine. La informació corresponent a l’àmbit de Parc es basa en el projecte de 
cartografia dels hàbitats dels espais naturals de protecció especial. Aquest treball ha estat 
realitzat pel Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (Geoveg) de la 
Universitat de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, 
en el marc del procés d’elaboració del nou Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
El treball de camp s'ha dut a terme durant l'any 2012 i s’han identificat, localitzat i cartografiat, 
els hàbitats presents al Parc, seguint la Llista Catalana d’Habitats (confeccionada a partir del 
CORINE Biotopes Manual).  Els al·legants no aporten informació suficient per a instar a la revisió 
d’aquesta cartografia.  

Pel que fa a la regulació específica en relació a cadascuna de les diferents qualificacions 
urbanístiques de la MPGMCo que es tramita en paral·lel, val a dir que pràcticament la totalitat 
del Parc es correspon amb la clau 29co. El PEPNat superposa a aquesta clau pràcticament única 
de màxima protecció del Parc una zonificació ambiental (àmbits d’ordenació específica del Parc). 
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PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar les al·legacions. 

 
Nº:  33  Ajuntament de Montcada i Reixac 
Nom:   Laura Campos Ferrer (Alcaldessa) 
Adreça:  Avinguda de la Unitat, 6, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 168 (sortida) de 10/01/2019 (sortida)  
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament demana que s’incorporin al PEPNat les 
al·legacions presentades en el document de MPMCo que es tramita en paral·lel. A 
continuació es resumeixen els principals aspectse sol·licitats: 

1. Recollir l'ordenació vigent establerta a la MPGM a l'àmbit de la Muntayeta de la Font 
Pudenta aprovada definitivament 05/06/2018. 

2. Desclassificar l'àmbit de SUND al Sector Oest de la Zona 21 de Santa Maria i que passi 
a ser 29co (SNU). 

3. Eliminar la traça del Túnel ferroviari del Turó de Montcada. 
4. Desclassificar a sòl no urbanitzable el triangle sud de la Zona 22 de Weber-Cemarksa i 

que passi a ser 29co (SNU). 
5. Estudiar la incompatibilitat de l'activitat extractiva LaFarge Cementos al Turó de 

Montcada amb la nova classificació de SNU. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El PEPNat, com a instrument de planejament derivat, incorporarà tots aquells aspectes referents 
al règim del sòl estimats per la MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

En relació a les pedreres, el PEPNat recull en la seva normativa, concretament en l’article 42 
(que passa a formar part de la Disposició Transitòria en el document per a l’aprovació 
provisional), que s’admet el desenvolupament de les activitats extractives preexistents i 
autoritzades en els termes autoritzats en el seu programa de restauració fins a la finalització 
d’aquest. 

D’altra banda, en el marc de redacció del PEPNat es reconeix l’interès d’analitzar i tractar les 
activitats extractives de manera específica en tant que es consideren àrees d’especial significació 
de l’espai natural. Amb això, el PEPNat incorpora un annex (annex. 4. Estratègies de restauració 
de les pedreres) en el que s’analitzen totes les activitats de manera individualitzada per tal de 
valorar-ne l’estat, la ubicació i l’interès potencial per tal d’identificar la millor estratègia a aplicar. 
Cal tenir en compte que totes aquestes activitats disposen d’un programa de restauració aprovat 
i que, per tant, les determinacions de l’esmentat annex són a mode de recomanacions i sense 
disposar d’una anàlisi de les repercussions econòmiques, culturals, socials i ambientals de la 
proposta. 

Amb això, en relació a la pedrera ubicada al turó de Montcada i amb titularitat de Lafarge 
Cementos, es disposa d’una fitxa a l’annex 4 en la que se n’analitza l’interès potencial i se’n fa 
una diagnosi de l’estratègia proposada.  

Cal posar de manifest que l’esmentada activitat extractiva es troba ubicada en una zona 
estratègica per la connectivitat tenint en compte la fragmentació existent al perímetre est del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, així com en una àrea d’interès faunístic per rapinyaires 
forestals.  
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Alhora, s’identifiquen espècies escasses o en perill al Parc Natural, la presència d’Hàbitats 
d’Interès Comunitari (HIC), un dels quals de caràcter prioritari, i també s’identifica la presència 
d’una bassa que pot resultar d’interès per la fauna com a abeurador o zona de refugi. 

D’altra banda, també s’identifica la importància d’aquest espai pel seu valor didàctic i educatiu 
pels seus valors naturals en un context urbà, així com per l’exemple de restauració integrada 
d’una activitat extractiva que suposa; així com el seu valor social com a àrea d’esbarjo i pel seu 
valor patrimonial per la presència d’un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

Amb això, l’estratègia que es recomana des del PEPNat és mantenir les actuacions previstes en 
el programa de restauració de la zona de calcàries i redactar un nou projecte de restauració que 
segueixi en la mateixa línia per la zona d’explotació de pissarres que no en disposa. La justificació 
d’aquesta estratègia rau en el fet de que la presència d’àrees forestals obertes (amb baixes 
densitats arbòries) i zones humides amb basses es considera positiva per diversos grups 
faunístics que se’n poden veure beneficiats. A nivell social, permetre el pas al voltant de la zona 
de calcàries pot resultar interessant per l’observació de la fauna i, a nivell educatiu - didàctic, per 
l’apreciació de la restauració ambiental d’activitats extractives. Cal tenir en compte, però, el seu 
encaix amb el paper connector, raó per la qual caldrà valorar fer un projecte de restauració nou 
que posi en valor el seu interès social, educatiu i didàctic i alhora que conservi el seu estat 
connector actual. 

En relació amb aquesta regulació, cal dir que en el document per a l’aprovació provisional s’ha 
desplaçat l’article 42 de la Normativa a la Disposició Transitòria, d’acord amb l’informe de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals en relació a la MPGMCo que es tramita en paral·lel, 
amb la finalitat de clarificar encara més que es tracta d’usos admesos amb caràcter transitori, 
mentre duri l’autorització. 

PROPOSTA  
Es proposa estimar parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  34  Marià Martí Viudes 
Nom:   Consorci PNSC 
Adreça:  c/ Esglèsia, 92, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:    
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1, 2 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
El CPNSC sol·licita que es tinguin en compte les al·legacions presentades en relació a 
diferents aspectes de la normativa, concretament en relació als usos i activitats primàries, 
a la xarxa d’infraestructura per a l’ús públic i al Catàleg de masies. A més es demana que 
es revisin diverses esmenes referents als Annexos 4 i 9 del PEPNat. 

Activitats primàries:  
Se sol·liciten canvis en relació als articles 38, 39 i 41 de la normativa. Pel que fa als dos primers 
articles, es demana augmentar l’ocupació màxima per a les instal·lacions auxiliars desmuntables 
relacionades amb usos agrícoles i les instal·lacions ramaderes, que s’interpreta és de 500 m2 en 
detriment de les hípiques, on es permeten fins a 1.000 m2. En relació amb l’article 39 se sol·licita 
també revisar les condicions que determinen, de forma excepcional, la possibilitat de noves 
construccions ramaderes. Més concretament es demana revisar: existència d’una edificació 
catalogada, distància màxim de 50 metres a l’edificació inclosa al catàleg de masies, i situació 
en el lloc més integrat possible. 
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Quan a l’article 41. Usos i activitats forestals, s’exposa que la proposta del punt 3 pot entrar en 
contradicció amb el Pla agropecuari aprovat pel CPNSC. Proposen per això, no ser tan restrictius, 
i no prohibir taxativament les plantacions d’espècies arbòries i arbustives de creixement ràpid 
que es desenvolupen en terrenys forestals temporals.  

Ús públic: 
En relació a l’article 47. La xarxa d’infraestructura per a l’ús públic es demana completar el 
redactat indicant les implicacions de les diferents estratègies per les àrees equipades. 

Patrimoni construït: 
Pel que fa a l’article 52. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable, es demana definir amb més concreció les condicions de la gestió de la finca 
associada a determinats usos, per tal que els tècnics puguin avaluar-la satisfactòriament. 

Annexes: 
Així mateix, es proposa adequar el redactat de l’Annex 4. Estratègies de restauració de les 
pedreres en relació a la pedrera Sanson.  

Per últim, s’aporta informació complementària per tal de completar l’Annex 9. Inventari de 
patrimoni cultural. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Activitats primàries:  
Article 38. Usos i activitats agrícoles. 
Aquest punt fa referència a les condicions que han de complir les construccions agrícoles que 
s’admeten de forma excepcional. Aquí cal fer dues puntualitzacions. En primer lloc, cal entendre 
que ens trobem en un Parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les 
construccions existents. En segon terme, les activitats relacionades amb la producció de béns 
orgànics que es desenvolupen al Parc s’entenen com activitats econòmiques que, per damunt 
de tot, han de contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  la vulnerabilitat front els diferents 
riscos. Així, El Pla especial reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la 
conservació del mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat 
front els diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, el seu 
paper de generador de rendes econòmiques i dinamització del territori.  

En aquest sentit, quant als hivernacles, que es consideren construccions auxiliars d’una activitat 
agrària, s’estableix una ocupació màxima de 500m2. La modificació proposada contradiu aquest 
principi general. 

Així mateix,  la possibilitat d’ampliar excepcionalment les instal·lacions ramaderes en 500 m2 no 
s’ha de confondre amb l’ocupació màxima admesa en les hípiques, que s’estableix en 1000 m2 
i que recull tots les instal·lacions associades amb l’activitat. Aquesta xifra respon a la capacitat 
màxima de les hípiques en funcionament i a la voluntat de facilitar un model de gestió sostenible 
en especial pel que fa a les dejeccions ramaderes. Els 500 m2 màxims d’ampliació, com 
instal·lacions ramaderes, també són d’aplicació en el cas de les hípiques. A més, s’ha 
d’assenyalar que les hípiques han de complir amb una sèrie de criteris ambientals, condicions 
d’ordenació i criteris de gestió que delimiten en gran mesura les construccions que poden 
admetre aquest ús. 

Article 39 Referent a les condicions que han de complir les noves construccions ramaderes que 
s’admeten de forma excepcional: 
 
En relació a l’existència d’edificació inclosa en el Catàleg de masies cal entendre que ens trobem 
en un Parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les construccions existents, 
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especialment les que es corresponen amb una correcta colonització del territori i que aporten 
qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. 
 
Per que fa a la distància màxima de 50 metres de l’edificació existent, s’han valorat positivament 
les aportacions a tenir en compte. En aquest sentit, es permetrà excepcionalment la ubicació de 
noves construccions a una distància superior dels 50m, si el fet de construir al voltant de les 
edificacions existents en malmet el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix avantatges 
substancials com minimitzar la visibilitat, evitar grans explanacions, moviments de terra o 
aprofitar accessos. En aquest cas, a banda dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà 
donar compliment a les condicions específiques addicionals, que es recullen a la memòria 
d’ordenació i la normativa del Pla. Concretament: 

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de 
visibilitat mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 

Pel que fa als 500 m2, tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat, aquest punt no fa referència a 
l’ocupació màxima sinó a la possibilitat d’ampliació i abasta també a les hípiques. En aquest 
sentit, en cas d’implantació de l’activitat ramadera associada amb construcció del Catàleg 
s’admeten amb determinades condicions com a màxim ampliacions fins als 500 m2.  
 
Finalment, advertir que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén 
així clarificar la normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

Article 41. Usos i activitats forestals 
Es modificarà el punt 3 en aquest sentit: Caldrà comptar amb l’informe favorable de l’òrgan gestor 
pel que fa a les espècies arbòries i arbustives de creixement ràpid que es desenvolupen en 
terrenys forestals temporals d'acord amb la legislació forestal. 

Ús públic: 
Article 47. La xarxa d’infraestructura per a l’ús públic (article 46 segons nova numeració) 
Les implicacions de les diferents estratègies per a les àrees equipades queden reflectides a 
l’apartat de l’ús públic de la memòria  d’ordenació. 

Patrimoni construït: 
Article 52. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (article 
51 segons nova numeració) 
Arran d’aquesta i altres al·legacions s’eliminen els paràgrafs 2 i 3 restant únicament el primer 
paràgraf de l’article 52. 

Annexes: 
Annex 4. Estratègies de restauració de les pedreres  
Es modificarà el redactat segons les aportacions presentades. 

Annex 9. Inventari de patrimoni cultural. 
Es completarà l’annex per tal d’incloure els elements llistats. 
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PROPOSTA  
Es proposa estimar parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  35  Josep Puig i Belman 
Nom:   EDM Valldoreix 
Adreça: Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185, 08197, EMD Valldoreix, Sant 

Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. E/000428-2019 (rebut electrònic) de 09/01/2019  
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 (rebut electrònic) 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
A l’escrit d’al·legacions presentat per l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix se 
sol·licita que es modifiquin diversos aspectes del document. El present informe els agrupa 
en quatre apartats: diagnosi, memòria d’ordenació proposada, normativa i annexes.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Memòria descriptiva i justificativa. Apartat 5: Síntesi de l’estat actual. 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

1. Modificar el contingut de la taula 20 de l’apartat 5.2.5.1. Activitats extractives referent al 
programa de restauració. 

2. Completar l’apartat 5.3.3.4 Fonts per tal d’incloure dues fonts (a. Font de Can Barba i b. 
Font natural sense nom, situada al Torrent d’en Badal) 

3. Completar l’apartat 5.4 Patrimoni construït amb quatre nous elements patrimonials (a. 
Runes de Can Julià, b. Runes de Can Canyelles, c. Runes de poblat ibèric al Puig 
Madrona i d. Cabanes de Pastor). 
 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
1. S’esmena la referència de la revisió del programa de restauració de la pedrera Berta, 

tant a l’apartat especificat com en d’altres punts de la documentació del Pla Especial en 
els que se’n feia referència (apartat del model de preservació i millora dels valors 
ecològics – 8.2.1 - i annex 4). 

2. El llistat de fonts de l’apartat 5.3.3.4 fa referència a fonts arranjades en el moment 
d’aprovació inicial del PEPNat, no pretén ser el llistat de totes les fonts del Parc. La 
informació referent a la font de Can Barba es troba a l’annex 9.Inventari del patrimoni 
cultural (fitxa SCU.600). Pel que fa la font natural sense nom, situada al Torrent d’en 
Badal l’escrit d’al·legació no aporta informació suficient per a valorar-ne la inclusió.  

3. El llistat de l’apartat 5.4 Patrimoni construït  subapartat 5.4.1.2. Intervencions, fa 
referència a actuacions dutes a terme per part del Consorci, i no es tracta del llistat 
complert del patrimoni construït del Parc. 

2. Memòria descriptiva i justificativa. Apartat 8: Ordenació proposada. 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

4. Completar l’apartat 8.2.1.2.b. Reconeixement dels espais d’interès connector amb sis 
nous connectors (a. Riera d’en Nonell, b. Riera Can Clavell, c. Riera d’en Llobet, d. Riera 
de Can Montmany, e. Torrent d’en Rabassa i f. Riera de Bobines). 

5. Rectificar l’apartat 8.2.1.4.a. Definició Illes de tranquil·litat, en relació a l’Illa de 
tranquil·litat de La Salut, per a poder-la adequar a la realitat d’aquest àmbit i seguir 

celebrant l’Aplec de la Salut de Valldoreix. 
6. Incloure a l’apartat 8.2.2.2.f. Horts que en els projectes específics de restauració dels 

horts marginals s’hi pugui realitzar l’activitat professionalitzada o bé reconvertir-los en 
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horts comunitaris o gestionats per entitats de forma ordenada i que no causi impactes 
negatius.  

7. Incloure a l’apartat 8.2.2.2.g. Construccions agrícoles, la possibilitat de construir basses 
de reg com a reservori d’aigua de pluvials en les finques agrícoles, amb criteris de 
naturalització i d’integració paisatgística. 

8. Incloure a l’apartat 8.2.2.3.b Àrees prioritàries de pastura i en el plànol 6 de la sèrie 
d’ordenació les franges de prevenció d’incendis de Valldoreix. 

9. Modificar aspectes concrets relacionats amb l’apartat 8.2.2.3.d. Construccions 
ramaderes, referents a la dimensió de la finca requerida i la vinculació a una edificació 
inclosa al Catàleg de masies.  

10. Aclarir la situació de la Hípica Viadufresne, que es troba afectada pel buffer de 100 m 
respecte la xarxa hídrica (apartat 8.2.2.3.e). 

11. Incloure en la microxarxa els itineraris relacionats amb el node de Can Montmany. 
Adjunten l’enllaç d’un estudi de camins de l’àmbit territorial de Valldoreix. 
 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
4. La delimitació dels Espais d’interès connector s’ha fet amb l’objectiu de garantir la 

connectivitat amb els espais que juguen un paper rellevant per la connexió amb la resta 
del territori metropolità (corredor de la Serralada Litoral, corredor occidental, corredor 
central i corredor oriental). Els connectors que proposa l’al·legant d’incloure a la xarxa 
d’espais d’interès connector, després de la seva anàlisi individualitzada, no es considera 
adient la seva incorporació pel fet que bona part d’aquests cursos neixen en trama 
urbana o tenen poca entitat, a més de que alguns són afluents d’altres que queden 
convenientment recollits com a xarxa hídrica d’interès connector. 

5. Com ja està exposat a l’apartat 8.2.1.4.a. en la definició de les Illes de tranquil·litat, 
s’engloben determinats usos que, o bé es considera que no generen grans pertorbacions 
(com pot ser l’àrea de lleure de la Salut del Papiol o Can Balasc), o bé que caldrà que 
incorporin determinades mesures que tinguin per objectiu reduir aquest nivell de 
pertorbació (com pot ser l’activitat de restaurant que actualment es desenvolupa a Can 
Jané). L’Aplec de la Salut de Valldoreix, tot i ser una activitat molt nombrosa se celebra 
un vegada a l’any i es considera una activitat poc pertorbadora en relació a altres 
activitats que se celebren amb més freqüència, i per les seva naturalesa provoquen més 
impacte en el medi. En aquest sentit, la definició de la Illa de la Salut possibilita establir 
unes condicions més favorables per al medi i una mobilitat baixa amb caràcter general, 
atorgant a l’òrgan gestor la possibilitat de validar la idoneïtat de determinades activitats 
organitzades en aquest àmbit.  

6. El que es planteja en aquest punt no es incompatible amb el PEPNat, tot i així no és el  
Pla l’instrument que ha de definir que han d’incloure els projectes específics de 
recuperació dels terrenys ocupats pels horts marginals. És la definició de cada projecte 
específic, que ha de tenir en compte les condicions específiques del terreny en qüestió, 
la seva situació, la proximitat a àrees sensibles i altres factors ambientals, la que ha 
d’establir segons cas la possibilitat de convertir els terrenys en activitat 
professionalitzada o horts comunitaris. En tot cas, es proposa revisar el redactat de 
l’epígraf  38.9 de la normativa en el sentit de de permetre projectes específics de 
restauració que prevegin l’ús hortícola, així com l’apartat corresponent de la memòria.  

7. A l’apartat 8.2.2.1.b. Recursos hídrics el Pla ja preveu que les activitats que comporten 
aprofitament d’aigua han de tendir cap a la minimització del seu consum, prenent totes 
les mesures d’estalvi hídric, com l’establiment de sistemes d’aprofitament d’aigua de 
pluja i instal·lacions de basses o dipòsits per acumulació d’aigua pel reg. En aquest 
sentit, aquestes instal·lacions es permeten i es valoren positivament.  
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8. La informació que apareix a l’apartat 8.2.2.3.b Àrees prioritàries de pastura i en el plànol 
6 de la sèrie d’ordenació (segons nomenclatura i numeració de la documentació 
corresponent a l’Aprovació inicial) sobre les Àrees prioritàries de pastura es basa en 
informació facilitada pel Consorci del Parc i té caràcter informatiu. Les Àrees prioritàries 
de pastura corresponen a la selecció de les franges de prevenció d’incendi més aptes 
per la pastura. En aquest sentit, al llarg de camins o al voltant de les urbanitzacions o 
d’edificacions aïllades és més difícil portar ramats. Això no impossibilita la possibilitat de 
fer pastura, però les descarta en un principi com a Àrees prioritàries. La totalitat de 
franges de prevenció d’incendis apareix en el plànol d’informació 19. Gestió forestal i al 
diagrama 8 del document de la Memòria descriptiva i justificativa. S’aclarirà a l’apartat 
8.2.2.3.b quines tipologies de franges de prevenció s’han incorporar com a Àrees 
prioritàries de pastura. 

9. Advertir en primer lloc que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació 
dels paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la 
normativa del PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de 
MPGMCo que es tramita en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més 
ambiental i paisatgístic. Es pretén així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el 
desenvolupament d’ambdós plans. 
Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment 
poden estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, 
s’ha vinculat l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc. En 
aquest sentit, es mantenen aquestes condicions. Tot i així, es modificarà el redactat pel 
que fa a la distància màxima de la nova construcció de l’edifici del Catàleg i es permetrà 
excepcionalment la ubicació de noves construccions a una distància superior dels 50m, 
si el fet de construir al voltant de les edificacions existents en malmet el valor patrimonial 
i arquitectònic, o si ofereix avantatges substancials com a minimitzar la visibilitat, evitar 
grans explanacions, moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a banda 
dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà donar compliment a les condicions 
específiques addicionals, que es recullen a la memòria d’ordenació i la normativa del Pla. 
Concretament: 
‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 

carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de visibilitat 
mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 

10. L’encaix de les hípiques existents amb el Pla especial es desenvolupa a l’apartat 
8.2.2.3.e., subapartat Encaix de les hípiques existents. Concretament, en el cas que una 
hípica estigui implantada legalment, el Pla estableix unes recomanacions específiques 
per les hípiques associades a una construcció del Catàleg de masies, que es resumeixen 
a la Taula 43. Recomanacions específiques. Pel que fa a les hípiques no associades a 
una edificació catalogada, que és el cas de l’hípica Viadufresne, sempre que s’hagin 
implantat legalment, seguiran en la mateixa situació que tenen en l’actualitat, sense 
admetre més ampliacions de les instal·lacions. En qualsevol cas, l’activitat no podrà 
augmentar la intensitat d’ús o perjudicar la conservació de la biodiversitat. S’ha d’afegir 
també, que en el cas de l’hípica Viadufresne la MPGMCo que es tramita en paral·lel, 
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estableix el seu encaix amb el model de Parc. Concretament es reconeix la hípica com 
a equipament d’interès públic (clau 7co) i s’incorporen les condicions d’ordenació a la 
normativa del Pla. 

11. La microxarxa està definida com la xarxa que gravita al voltant d’un enclavament, per 
tant, per definició, aquests camins no es podrien afegir com a microxarxa en el Pla 
especial, ja que no estan associats a un enclavament. Tot i així, també s’apunta en el 
document que l’òrgan gestor pot definir altres itineraris al voltant de determinats nodes si 
ho considera oportú. En qualsevol cas, la no incorporació d’aquests camins com a 
microxarxa i la seva utilització com a itineraris d’ús públic no són contradictoris, si aquests 
camins formen part de la xarxa dinàmica. Un cop examinada la documentació aportada 
per l’al·legant, es proposa la incorporació a la xarxa de camins del Parc de dos camins. 
Es tracta d’un antic camí de carro, que forma part d’un itinerari inclusiu que discorre prop 
del torrent de les Bobines i un altre camí antic de carro que enllaça amb el carrer Conill, 
que s’incorporaran a la xarxa dinàmica com a camins no estructurants. 

3. Normativa 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

12. Incloure a l’Article 10 (article 11 segons nova numeració) referència d’obligat compliment de 
la normativa municipal sectorial que pertoqui, segons ubicació. 

13. Modificar l’apartat 2b de l’Article 14 per afegir l’excepció de traçats alternatius viables. 
14. Completar l’Article 19 amb un tercer punt en el que es faci constar que l’òrgan gestor del Parc 

podrà utilitzar productes químics per al control d’espècies invasores. 
15. Incloure a l’apartat 32.4b la possibilitat d’accedir a aquestes zones amb vehicles motoritzats 

els serveis municipals, protecció civil i ADF. 
16. Modificar l’apartat 7a de l’article 38, afegint “preferentment” en quan a la situació de les 

construccions fora dels Espais d’interès connector. 
 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
12. La normativa municipal sectorial és d’obligat compliment, es considera que no cal especificar-

ho. 
13. S’esmena l’article 14 (article 16 segons nova numeració) afegint “a excepció dels casos en 

que no existeixi un traçat alternatiu viable”.  
14. S’incorpora un 3r punt a l’article 19 (article 15 segons nova numeració) en aquest sentit. 
15. Arran d’aquesta i altres al·legacions es modifica el redactat de l’article 32.b en el sentit 

d’incloure també l’accés a les edificacions existents i els vehicles de serveis relacionats amb 
les tasques de control, prevenció i extinció d’incendis. 

16. Es manté el punt 7a de l’article 38, que fa referència als Espais d’interès connector, i es treu 
del punt g. 

4. Annexos 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 

17. Detallar en què consisteixen els projectes estratègics urbans a Can Montmany i Can Badal 
de l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai 
funcional.  

18. Completar l’Annex 6.Inventari dels elements d’Interès especialment rellevant amb els 
següents elements: a. Mina de Can Montmany i b. Font sense nom i manifesten que a la fitxa 
F125 hi ha una font de la qual ells no en tenen coneixement. 

19. Completar l’Annex 8. Inventari de patrimoni geològic amb la mateixa informació d’afloraments 
geològics que apareixen al mapa geològic de l’ICC. 

20. Completar l’Annex 9. Inventari de patrimoni cultural amb els següents elements: a. Fites de 
pedra seca de la finca de Can Montmany, b. Construccions de pedra seca – del Can 
Montmany i del Camí de la Salut, c. Pont camí de carro de l’antiga finca Can Montmany, d. 
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Pont de Can Montmany, e. Runes de Can julià, f. Runes de Can Canyelles. Rectificar el nom 
de la fitxa SCU 301, que seria Jaciment de Can Ubach. 
 

A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
17. A l’àmbit d’actuació Sant Cugat del Vallès GR 96/ GR 6/ Can Montmany Plaça Rotary es 

plantegen 4 projectes estratègics. D’aquests projectes dos (projectes estratègics urbans a 
Can Montmany i Can Badal) es consideren complementaris. Pel que fa a la distinció en 
l’Annex 3 entre projectes estratègics i complementari, aquesta fa referència a l’àmbit 
d’actuació. Així, d’acord amb el Pla d’estructura i el Pla detallat, s’han identificat com 
estratègiques aquelles possibles actuacions d’àmbit reduït i gran impacte i, com a 
complementàries, aquelles que en depenen o que, tot i tenir major extensió, no són tan 
rellevants en relació a la preservació i millora dels valors del Parc. En tots dos casos, es tracta 
de propostes orientatives que pretenen ser un exemple de bones pràctiques traslladables a 
d’altres indrets amb característiques similars. 

18. Es completa l’Inventari de l’annex 6 amb la informació referent a la Mina de Can Montmany. 
19. No s’incorporen els elements d’interès que l’al·legant remet al full 286-122 de Valldoreix 

(escala 1:5000) donat que que no s’adequa a l’escala de treball del Pla Especial i no s’aporta 
informació suficent en relació a quins són aquests afloraments i la seva ubicació dins els límits 
del Parc Natural. 

20. Els criteris de selecció dels elements que constitueixen l’Inventari s’han basat en la consulta 
i revisió de diferents fonts de referència:  

- Inventari del Patrimoni arquitectònic. Diputació de Barcelona 
- Llistat del PEPCo 
- Cens de patrimoni construït del Parc Natural de la Serra de Collserola, elaborat 

AMB 2015 
- Inventari del Patrimoni cultural, Inventari del Patrimoni Arqueològic i 

Paleontològic. Generalitat de Catalunya 
- Inventaris de patrimoni dels diferents municipis que integren el Parc 

Els elements esmentats no venen recollits en cap d’aquestes fonts. 
Pel que fa al nom de la fitxa SCU 301, aquest es rectificarà i s’afegirà el nom a la categoria 
d’altres noms. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa estimar parcialment les al·legacions.  

 
Nº:  36  Institut Agrícola Català de Sant Isidre  
Nom:   Josep Maria Majó Codina 
Adreça:  Plaça Sant Josep Oriol, 4, Principal, 0800s, Barcelona 
Registre d’entrada:  10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que es doni compliment a totes les propostes de modificació de 
l’articulat de la normativa del Pla especial i que s’anul·li la continuïtat de la tramitació del 
PEPNat i de la MPGMCo.  

De la lectura de l’escrit d’al·legacions presentat es posa de manifest que l’al·legant és una 
associació empresarial privada formada per empresaris i propietaris agrícoles, ramaders i 
forestals d’arreu de Catalunya que ostenta la representació del sector empresarial agrari de 
Catalunya. Al llarg del seu escrit formula al·legacions referides a articles concrets de la normativa 
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del PEPNat majoritàriament referides a ampliar els usos per compensar la baixa rendibilitat de 

les activitats agràries, com ara turisme rural o la comercialització dels propis productes. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Usos i activitats admesos al Pla Especial (article 36 de la Normativa) 
En resposta a la demanda de l’al·legant de modificació de l’article 36 de la normativa del PEPNat 
per a admetre tots els usos i activitats que preveu la normativa urbanística general en sòl no 
urbanitzable, s’ha de dir que l’objecte del Pla especial és l’ordenació i regulació dels usos i les 
activitats d’acord amb els objectius del Parc Natural  de protecció, conservació i millora del 
patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles 
i culturals d'aquest espai natural de protecció especial. És el compliment d’aquest objectiu el que 
defineix els usos i les activitats admeses en aquest espai protegit. El planejament urbanístic es 
coherent amb el marc legal normatiu i pot establir limitacions complementàries per a garantir el 
compliment dels objectius bàsics de la declaració de Parc Natural. 

2. Usos actuals i futurs de finques agràries situades a la Serra de Collserola 
L’al·legant proposa obrir el ventall d’activitats i usos de les finques rústiques incloses a les zones 
protegides i demana incorporar un nou article a la normativa del Pla que permeti aquesta activitat, 
en casos especials i amb certes restriccions, sense especificar a quins tipus d’activitats es 
refereix. En aquest sentit la proposta queda ambigua quant a quines activitats s’han d’incorporar. 

En tot cas, s’ha d’assenyalar que el Pla, per tal de promoure la conservació del patrimoni 
arquitectònic del Parc, ja proposa obrir el ventall dels usos permesos a les edificacions incloses 
en el Catàleg de Masies i permet excepcionalment noves construccions relacionades amb 
activitats que aporten qualitat i valor afegit al territori, com són les activitats primàries.  

3. Inclusió d’un nou article a la Secció 3 del Capítol 4 de la Normativa, que desenvolupi les 
actuacions específiques en sòl no urbanitzable. 
Pel que fa a la inclusió d’un nou article  (Article xx. Altres activitats i equipaments d’interès 
especial) que demana l’al·legant i la referència que es fa als usos i les activitats que estableix 
l’Article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable de la Llei d’Urbanisme, hem de dir que el Pla 
especial, com ja s’ha respost al segon punt de l’al·legació, estableix els usos i les condicions que 
han de complir per a assolir els objectius del protecció del tots els valors de l’espai protegit.  

A més, pel que fa al redactat de l’articulat que incorpora l’al·legant, s’ha de dir que les activitats 
s’han de portar a terme no només de forma que siguin compatibles amb la preservació dels 
sistemes naturals sinó que siguin activitats que aportin qualitat i valor afegit al medi natural i 
paisatgístic. En aquest sentit l’articulat proposat no es coherent amb les objectius del PEPNat. 

PROPOSTA  
Per les raons exposades es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  37  Juan Oliveras Díaz (immobiliària Deportivo Collserola) 
Nom:   Estibaliz Cerrillo-Gómez Viguri 
Adreça:  c/ Joaquim Blume, 21, 08196, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:   
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·liciten fan referència a l’encaix de les construccions i usos de la finca 
propietat de l’al·legant amb les propostes de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel 
al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de 
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la modificació. No obstant, es plantegen diverses hipòtesis, dues de les quals fan referència a 
l’exclusió de terrenys del Parc Natural per a la seva incorporació a l’Espai funcional. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’àmbit d’aplicació del PEPNat és el definit al plànol d’ordenació 2. Comprèn els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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. A més, sense perjudici de l’anterior s’incorpora també un 
Espai funcional que comprèn els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra 
de Collserola que, per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per 
a garantir el compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural.  
Ni la MPGMCo ni el PEPNat són els instruments adequats per a modificar els límits del Parc 
Natural. Pel que fa a l’Espai funcional, s’admet mitjançant pla especial urbanístic i de manera 
justificada incorporar-hi nous àmbits (art. 62). 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a l’exclusió de terrenys del Parc Natural doncs el 
PEPNat no és l’instrument adequat per a  modificar-ne els límits. 

 
Nº:  38  Ajuntament de Sant Just Desvern 
Nom:   Josep Perpinyà Palau (alcalde) 
Adreça:  Plaça Verdaguer, 2, 08960, Sant Just Desvern  
Registre d’entrada:   
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament fa referència a diversos aspectes que 
pel que fa al PEPNat s’agrupen en tres conceptes: Espai funcional, camins, i hípiques. 
 
VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Els aspectes que sol·licita l’Ajuntament de Sant Just Desvern fan referència en part al document 
de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. L’informe-valoració 
d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa als temes relacionats amb el PEPNat s’exposa: 
 
1 Espai funcional 
Quant a la delimitació de l’Espai funcional, es proposa l’ajust del mateix per sota de la riera, a la 
part sud, eliminant la part urbana del carrer Miquel Reverter. Donat que es tracta d’un ajust menor 
en terrenys en sòl urbà, es proposa incorporar la sol·licitud. 

En relació a l’Annex 3 se sol·licita corregir la proposta del Projecte estratègic metropolità – Riera 
de Sant Just de l’Annex 3, per tal d’incloure la proposta de la MPGM pel que fa a la desqualificació 
d’equipaments metropolitans (7c). Per coherència amb la MPGMCo que es tramita en paral·lel, 
es proposa corregir la proposta en el sentit exposat en l’al·legació.  

2 Camins  
En relació a aquest tema se sol·licita incloure dins de l’Inventari de camins i la xarxa dinàmica 
del PEPNat els camins públics tal i com s’indica en els plànols que s’annexen. Concretament, es 
demana revisar les següents fitxes:  

a. El camí de Can Roldàn cap a la Salut (parcialment recollit a la fitxa E213),  
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b. La prolongació de Can Gelabert a Mas Lluí i la Salut (parcialment recollit a la fitxa E209),  
c. El camí de Can Coscoll ( recollit parcialment a la fitxa E207)  
d. La continuació del camí d’accés a Can Baró entre la fitxa E201 i E101,  
e. El camí de la fitxa E116, que en aquest cas s’hauria d’ajustar a les previsions de la MPGM.  

El Pla especial s’ocupa de la xarxa de camins del Parc, que comprèn tant la xarxa rodada no 
bàsica com la xarxa no rodada -plànol d’ordenació 12.Infraestructures de vialitat (segons nova 
numeració)-.  

L’Inventari de camins inclòs en el Pla especial (Annex 10) inclou la xarxa rodada no bàsica, amb 
independència de la seva titularitat. La xarxa rodada no bàsica és aquella que el planejament 
general no reconeix amb una clau urbanística específica. Inclou els camins i les pistes de caràcter 
permanent que són d’accés motoritzat, com ara accessos a la xarxa rodada bàsica, a edificis del 
Catàleg de masies, etc. Dins d’aquesta categoria es recullen els camins de la xarxa de prevenció 
d’incendis.  

En aquest sentit i pel que fa als camins en qüestió: 
a.b.c. Les fitxes E213, E209 i E207 recullen el tram motoritzat del camins en qüestió, mentre que 
en la seva totalitat formen part de la xarxa dinàmica d’ús públic (com a camins estructurants o no 
estructurants segons cas) tal com s’indica en el plànol d’ordenació 07 (segons nomenclatura de 
la documentació corresponent a l’Aprovació inicial). 
d. Pel que fa al camí de Can Baró entre la fitxa E201 i E101, aquest es reconeixerà com a camí 
de la xarxa dinàmica per a l’ús públic i s’inclourà a l’inventari de camins. 
e. Pel que fa a la fitxa E116, aquest camí forma part de la xarxa viària bàsica i per tant no hauria 
de formar part de l’Inventari de camins. Es proposa suprimir aquesta fitxa de l’Inventari. 

3 Hípiques 
L’escrit exposa diferents consideracions en relació a l’ús d’hípica. Pel que fa als criteris 
d’implantació d’una hípica, cal dir que els aspectes considerats tant en el PEPNat, com en la 
MPGMCo que es tramita en paral·lel, a l’hora d’assignar els usos i limitar les construccions fan 
referència a l’accessibilitat, la proximitat de les edificacions a zones sensibles des del punt de 
vista ambiental, la dimensió de la finca, la seva ubicació a la vora externa del Parc i altres 
especificitats segons l’ús.  

Pel que fa al PEPNat, aclarir que aquest Pla especial estableix les condicions per a la implantació 
d’aquest ús així com l’encaix de les existents implantades legalment. Aquesta informació es troba 
a l’apartat 8.2.2.3.e, subapartat Hípiques, de la memòria d’ordenació del PEPNat, així com a 
l’article 40 de la normativa del Pla.  

Advertir, també, que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén 
així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa estimar parcialment les al·legacions.  

 
Nº:  39  Grup Municipal Demòcrata (Ajuntament de Barcelona) 
Nom:   Jordí Martí Gabils 
Adreça:  Plaça Sant Miquel 4, Ed. Novíssim 5a planta, 08002, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 329 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els al·legants, pel que fa al PEPNat, sol·liciten preveure estacionaments dissuasius entorn 
les estacions de ferrocarril o autobusos, com per exemple prop l’estació de FGC de Les 
Planes. 

En el seu escrit posen de manifest que la presentació de l’escrit d’al·legacions es realitza a 
efectes de realitzar aportacions per ajudar a complir amb els objectius dels instruments de 
planejament aprovats.   

Els aspectes que sol·liciten els al·legants fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa al PEPNat, l’al·legació presentada fa referència al debat entorn a la mobilitat de la 
ciutat de Barcelona, en concret a la previsió per part d’ambdós instruments d’estacionaments 
dissuasius prop les estacions de ferrocarril o autobusos, com l’estació de FGC de Les Planes. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Des de l’equip redactor es comparteix la necessitat de promoure una mobilitat més sostenible en 
l’àmbit metropolità. No obstant, cal tenir en compte que el Pla ha d’abordar aquest concepte 
principalment en clau de Parc. En aquest sentit es fan varies propostes en relació a la promoció 
de la mobilitat sostenible, com per exemple la modulació dels accessos a l’espai protegit a partir 
del transport públic i la mobilitat activa o l’obligatorietat de l’òrgan gestor d’impulsar plans 
específics i actuacions necessàries per les infraestructures i serveis amb l’objectiu de 
compatibilitzar la mobilitat i la protecció de l’espai natural.  

Així, les aportacions dels al·legants són compartides per l’equip redactor, tal i com es desprèn 
del document aprovat inicialment. No obstant, els exemples concrets que s’assenyalen en l’escrit 
podrien produir un efecte indesitjat sobre els valors del Parc que es volen conservar, com en el 
cas d’un aparcament dissuasiu prop l’estació de FGC de Les Planes. La previsió d’aquest 
aparcament en aquesta ubicació no s’adiu amb els objectius del Pla, especialment pel que fa a 
l’Espai funcional, de minimitzar l’impacte de les pertorbacions sobre el Parc dels teixits urbans i 
les edificacions situades a la vora, tant interna com externa.   

 
PROPOSTA  
Pels motius exposats es desestima l’al·legació. 

 
Nº:  40  Roman Ibáñez Garcia 
Nom:   Roman Ibáñez Garcia 
Adreça:  C/ Satèl·lits, 8-10, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 204 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id: INS_E_204_0_2019 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita aspectes referents al document de MPGMCo, que es tramita en 
paral·lel, i al propi PEPNat. Pel que fa al Pla especial s’indica que no s’ha dut a terme el 
degut procediment de participació ciutadana. Així mateix, demana modificar els límits del 
Parc Natural per excloure de l’àmbit del Parc els carrers i trams urbanitzats pels 
instruments de gestió del Pla Parcial d’ordenació del Baixador de Vallvidrera – Les Planes, 
redefinir els Espais de Regulació Especial (ERE’s) per tal de reconèixer la realitat urbana 
de la zona i que es permeti la consolidació dels habitatges existents. 
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L’al·legant manifesta ésser titular d’una finca situada al barri de Les Planes del terme municipal 
de Barcelona. Exposa que el seu habitatge va passar a formar part del Parc Natural  i està inclòs 
dins l’àmbit del Pla Parcial d’ordenació del sector del Baixador de Vallvidrera - Les Planes, que 
va classificar la seva finca com a sòl no urbanitzable amb qualificació PF 21 (parc forestal 
d’espais lliures de la zona 21 de Barcelona). 

L’escrit exposa la manca de justificació de l’estratègia d’extinció, qüestiona l’objectiu de garantir 
el retorn d’aquests sòls a les seves condicions naturals, i cita una proposta d’ajustos de límits 
realitzada en el document d’Avanç de Pla. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Respecte a l’al·legació realitzada sobre l’incompliment del procediment de participació ciutadana, 
cal dir que, tal i com s’estableix en el document V. Participació ciutadana, així com en l’apartat 7 
de la memòria, al tràmit de l’Avanç de Pla es van rebre multitud de suggeriments, tant del present 
Pla especial com en seu de la MPGMCo, i es van fer nombroses ponències tècniques i 
ciutadanes obertes a qualsevol veí/na interessat/da. Així mateix, el present Pla especial conté 
dos annexes en relació al procés de participació, l’Annex 11 reprodueix la informació 
corresponent al document d’Avanç mentre que l’Annex 12 permet consultar les accions dutes a 
terme a partir de l’aprovació incial del Pla. 

En concret, pel que fa a la fase d’Avanç, es va comptar amb tres canals de participació: sessions 
participatives presencials a l’àmbit del Parc i els seus Ajuntaments, formulari web i presentació 
d’escrits de suggeriments via registre. Pel que fa aquest últim canal, cal subratllar els escrits de 
dues associacions, d’una banda l’Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 
urbanístiques i, de l’altra, l’Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny. A més, cal citar també 
l’escrit de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera, que es va rebre fora de 
termini però donat que es tractava d’un document d’Avanç es va considerar oportú no excloure’l 
i informar al respecte (veure informe de suggeriments a V.Participació ciutadana). Al vessant 
barceloní es van realitzar a més 7 sessions presencials entre març i abril de 2015. 

A més a més, des de l’aprovació inicial fins a la data de finalització del termini per presentar 
al·legacions (que ha estat de més de quatre mesos) s’ha realitzat una nova fase del procés de 
participació que ha comptat amb diferents sessions en les seus dels diferents Ajuntaments amb 
àmbit dins del Parc, entre d’altres tipologies d’accions, per donar coneixement i exposar el 
contingut dels dos instruments (PEPNat i MPGMCo). Per aquest motiu no es comparteix 
l’afirmació relativa a l’incompliment del requisit de la participació ciutadana, per quant ha estat 
àmpliament acomplert. 

En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en segon lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació tot i que algunes de les finques dels al·legants 
es troben situades fora de l’àmbit del Parc Natural. Així, per ordre cronològic cal citar els 
següents instruments legals i d’ordenació: 

1. El Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953 ja va qualificar aquests 
terrenys com a zona de parc forestal. 

2. El Pla general metropolità de 1976, per tal de fer front a la problemàtica de les edificacions o 
urbanitzacions emplaçades en terrenys qualificats de parc forestal i contràries al planejament 
anterior (Pla comarcal), va incorporar a les seves Normes urbanístiques la Disposició 
transitòria primera, encara vigent. Aquesta disposició estableix que si en aquests terrenys 
existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte d’expropiació 
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o bé d’un dret de superfície (cessió gratuïta dels sòls a l’administració i reconeixement al 
cedent del dret de superfície per un període que no excedeixi els 75 anys). 

3. El Programa d’actuació urbanística i el Pla Parcial d’ordenació del sector del baixador de 
Vallvidrera i de les Planes de Barcelona de 1980 va qualificar les finques de la part al·legant 
com a perímetre en règim urbanístic transitori (PRUT) o de PF21. 

4. El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) de 
l’any 1988 va preveure expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició Transitòria 
Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, mecanisme d’extinció diferida que és 
plenament vigent i conforme a dret. 

5. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, determina 
en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les urbanitzacions 
situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb els planejament 
territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva disposició addicional 
segona la necessitat que el planejament general estableixi la reducció de l’àmbit o l’extinció 
completa de la urbanització, determinant mecanismes per fer-la efectiva ja sigui d’una manera 
immediata o gradual. 

6. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la condició 
d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de forma directa 
el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais oberts, en el sentit 
que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit del sòl no urbanitzable 
(article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 
En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que 
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general 
l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. Quan 
no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius d'índole 
social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense perjudici 
que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. El 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 va atorgar als 
terrenys la condició de Parc Natural. 
D’acord amb l’article 5.1 del Decret estableix que “en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no urbanitzable 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de la classificació 
urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

8. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició d’urbanitzar i edificar 
en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. Aquest principi es concreta 
en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de 
més d’un 20% de pendent, sempre que això no comporti la impossibilitat de creixement dels 
nuclis existents. La major part dels terrenys superen el 20% de pendent. 

A banda del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar una estratègia d’extinció en 
base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el Parc Natural. Més 
concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 
s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els principis 
del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament territorial i 
urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la dispersió en el 
territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 
orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal subratllar el risc 
d’incendi, l’orografia i, en menor mesura, l’accessibilitat. 
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A més, aquestes construccions són contràries a un altre aspecte clau del desenvolupament 
sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de Collserola i les edificacions en situació 
de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al 
manteniment de la biodiversitat en un àmbit que té un fort impacte negatiu en la fragmentació 
central del Parc. Així, tant el marc legal vigent com l’impacte d’aquestes construccions en el Parc 
justifiquen que el seu destí sigui l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a 
la seva construcció. 

Pel que fa a la definició dels límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel 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. L’escrit d’al·legació cita la proposta del document d’Avanç on es plantejava 
assumir com a correccions d’errades l’exclusió d’un nombre molt reduït de parcel·les adscrites al 
sòl urbà ubicades a Molins de Rei i Barcelona. No obstant, tal i com recull el document aprovat 
inicialment, l’àmbit del PEPNat compren els terrenys declarats com a Parc Natural. 

Els ERE 1 venen definits també al Decret 146/2010. Més concretament, l ’Annex 1 del Decret, 
“Concreció gràfica dels límits dels espais de protecció especial de la Serra de Collserola”, 
identifica en el Plànol 1.1 Delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola aquests espais i 
la Memòria del Decret descriu i justifica cadascun d’ells. D’acord amb l’article 9.3, no li pertoca al 
PEPNat definir-ne de nous sinó delimitar definitivament els ERE proposats en el Decret. Tampoc 
pertoca al PEPNat reconèixer la realitat urbana de la zona que defensa l’al·legant ni permetre la 
consolidació dels habitatges existents.  

Pel que fa la resta de consideracions, subratllar que en les construccions en situació fora 
d’ordenació els és d’aplicació el disposat en la legislació vigent i, en conseqüència, no poden 
ésser objecte d’obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que 
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites 
construccions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor en el cas 
d’expropiació.  

Finalment, afegir que l’al·legant no acredita la titularitat de la finca que manifesta és de la seva 
propietat. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions.  

 
Nº: 41  Aigües de Barcelona empresa Metropolitana de Gestió del cicle 

integral de l'aigua S.A. (AB) 
   Sociedad Generala de Aguas de Barcelona, S.A. (SGAB) 
Nom:   Patricia Fina Figueres 
Adreça:  c/ General Batet, 1-7, 08028, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. - de - 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Ambdues societats exposen que són propietàries de vàries finques que es troben dins o en les 
immediacions del Parc Natural de la Serra de Collserola, totes elles ubicades a l’àmbit de 
Finestrelles, als termes municipals de Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant i que fan referència al document de la MPGMCo 
s’incorporaràn a l’informe-valoració de l’expedient de la modificació.  
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En la seva al·legació també fan referència als articles 25.1 i 58.2 (articles 26 i 57 segons nova 
numeració) de la Normativa del PEPNat, que indiquen que caldrà redactar un pla especial 
urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació per a la nova construcció, 
ampliació, manteniment i millora de les infraestructures requerides. És a dir, imposa un règim 
més restrictiu que el RLU i el TRLU que també permet la tramitació de projectes d’actuació 
específica en sòl no urbanitzable per a la implantació d’instal·lacions i obres necessàries per a 
serveis tècnics i de fet, també es preveu la possibilitat de realitzar actuacions en serveis tècnics 
en casos d’escassa entitat de les obres o la superfície de sòl afectada. En aquest punt, sol·liciten 
que la Normativa del PEPNat no restringeixi els instruments a tramitar i a aprovar per a la 
implantació d’usos i obres en serveis tècnics en sòl no urbanitzable. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
D’acord amb els objectius de protecció, conservació i millora del patrimoni del Parc, el Pla dóna 
compliment i desenvolupa el mandat legal que el marc legislatiu i el PTMB estableix en la 
planificació dels espais naturals de protecció especial. Aquestes mesures són complementàries 
a les previstes per la legislació urbanística en sòl no urbanitzable. 

Així, amb caràcter general, es limita la implantació de noves infraestructures a les estrictament 
necessàries per a satisfer l’interès públic general i la correcta gestió del Parc. A més, en relació 
als criteris generals i per tal d’articular millor les propostes, el PEPNat fa una distinció entre 
infraestructures inherents al Parc i infraestructures de pas. Les primeres donen servei al Parc, 
són les necessàries per a la seva gestió i per al desenvolupament dels usos admesos en el Pla 
especial. Les segones, en canvi, travessen el Parc però tenen una envergadura territorial 
metropolitana, com seria el cas que ens ocupa. El Pla les admet però procura modular les 
possibles pertorbacions que poden ocasionar en l’espai protegit. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en coherència amb els objectius del Pla i donat que ens 
trobem en un Parc Natural. 

 
Nº:  42  PUIGFEL SA 
Nom:   Andreu Puigfel i Bach 
Adreça:  Crta. de Cerdanyola a Sant Cugat, km 3, 08290, Cerdanyola del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 423 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1, 2 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita: 

1) L’exclusió de part de la finca propietat de SACESA de l’àmbit de la MPGMCo i del 
PEPNAT de conformitat amb sentència judicial ferma. 

2) Improcedència de destinar els terrenys de SACESA a una funcionalitat vinculada al 
Parc donat que consideren que són previsions contràries a dret que conculquen els 
pronunciaments judicials ferms. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, essent el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, l’administració competent per a formular i tramitar les 
declaracions i/o modificacions d'espais naturals de protecció especial i dels seus instruments de 
planificació, inclosa la delimitació territorial. Per tant, en el moment en què es publiqui l’acord de 
Govern al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de modificació dels límits de l’espai natural 
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de protecció especial, l’àmbit del PEPNat quedarà automàticament modificat quant a la 
delimitació definitiva de l’espai PEIN Serra de Collserola. 

Tal i com es detalla en l’al·legació, la sentència imposa al planificador competent la modificació 
dels instruments de planejament territorial corresponents, que en aquest supòsit concret 
correspon a la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el mateix escrit fa referència als 
incidents d’execució relatius a la delimitació que se substancien amb la Generalitat. Per tant, a fi 
del compliment estricte dels principis de legalitat i de seguretat jurídica i malgrat tenir 
coneixement de l’existència de les resolucions judicials, l’Administració que tramita els 
documents de PEPNat i MPGMCo però que no els aprova definitivament no pot incorporar un 
canvi de la delimitació definitiva del Parc Natural de la Serra de Collserola que no ha estat aprovat 
pel Govern de la Generalitat ni conseqüentment publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Fer el contrari suposaria per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona irrogar-se funcions 
pròpies d’altres administracions i per tant vulnerar el repartiment competencial establert per la 
Llei 31/2010, del 3 d’agost. 
 
No obstant, en relació a l’àmbit del PEPNat i donada l’existència de sentències fermes en el sentit 
que s’indica, es proposa incorporar en la definició que es fa de l’àmbit a la memòria i en el plànol 
d’ordenació que aquest “es correspon amb els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra 
de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de 
Collserola, aprovada pel 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, d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010, i les seves modificacions, sense perjudici de 
les sentències judicials pendents d’execució”. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  43  SACESA 
Nom:   Andreu Puigfel i Bach 
Adreça: Crta. de Cerdanyola a Sant Cugat, km 3, 08290, Ap.Correus nº139, 

Cerdanyola del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 424 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant són idèntics als sol·licitats a l’al·legació número 42, els quals 
es dóna resposta conjunta a dita al·legació. 

 
Nº:  44  Isidre Asturiano Guerrero 
Nom:   Albert Cortina Ramos 
Adreça:  Av. Rius i Taulet, 53, PB, 08173, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 418 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els al·legants sol·liciten el reconeixement d’un grup d’edificacions existents al llarg del camí que 
travessa la finca, així com una sèrie de canvis en relació al document de la MPGMCo aprovat 
inicialment. 
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També s’exposa que “Tots els camins existents, el principal i els secundaris, s’han anat 
acondicionant, netejant i desbroçant per facilitar l’accés per ells. Així mateix, també es contempla 
obrir alguns camins secundaris nous, tal i com defineix el Pla Tècnic de Gestió Forestal aprovat 
per a la finca. En el camí principal existent, es col·locarà estratègicament il·luminació, al llarg del 
mateix, i als voltants de la pròpia masia.” 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Pel que fa al reconeixement del grup d’edificacions existents que menciona l’escrit, els elements 
no inclosos al Catàleg de masies seguiran en la mateixa situació que tenen en l’actualitat, essent 
admissibles o no únicament en funció de la regulació prevista en les claus urbanístiques del 
planejament general. 

En relació als camins convé fer un seguit d’aclariments. El present Pla especial fonamenta 
l’ordenació dels camins a partir dels següents objectius: 
− Atendre a les diferents sensibilitats del medi amb un tractament i funcionalitat dels camins 

coherent amb el model de preservació i millora dels valors ecològics.  
− Minimitzar la dispersió dels usuaris i, com a conseqüència, les pertorbacions associades i la 

pressió generalitzada als diferents espais del Parc.  
− Millorar l’accessibilitat dels visitants al Parc, fomentant l’accés amb transport públic a través 

de la mobilitat activa, ja sigui a peu o en bicicleta des de la trama urbana.  
− Garantir la funcionalitat de les activitats i usos compatibles amb els valors del Parc Natural. 

D’acord amb aquests objectius, el Pla estableix el criteri de mínima obertura dels camins nous, 
prioritzant els existents i establint la recuperació de camins antics sempre i quan això no suposi 
un impacte més gran sobre els sòls i la coberta vegetal. Així, amb caràcter general, no està 
permesa l’obertura de nous camins amb l’excepció dels necessaris per al desenvolupament dels 
usos agraris, accessos als serveis i equipaments d'ús públic previstos al Pla especial, i en general 
els camins relacionats amb la gestió del Parc i activitats vinculades a iniciatives de millora 
ambiental, de restauració dels sistemes naturals i del paisatge. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  45  Manuel Ferrer Nicolau 
   Montserrat Ferrer Nicolau 
   Juan Ferrer Nicolau 
   Pía Ferrer Farreras Casanovas 
Nom:   Albert Cortina Ramos 
Adreça:  c/ Ciutat de Balaguer, 41, 3er, 08022, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 440 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. L’l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana 
esmenar l’Inventari de camins en relació al camí A19 que transcorre per la finca de “Can 
Ferrer” i la denominació de l’Illa de tranquil·litat que comprèn aquesta mateixa finca. 
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En relació al primer punt l’escrit reivindica la titularitat privada del camí i pel que fa al segon es 
demana que el nom faci referència a un topònim i no pas a un nom “propi”. Així mateix, s’apunta 
que caldria precisar les mesures respecte als camins fortament concorreguts inclosos en Illes de 
tranquil·litat. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
En relació al primer punt, l’al·legant demana que es modifiqui a la fitxa A19 de l’annex 10. 
Inventari de camins, la totalitat del camí com a camí de titularitat privada.  

Pel que fa al tram del camí que l’al·legant manifesta que és de titularitat privada, s’ha de dir que 
no acredita registralment la titularitat privada del mateix. Per tant, d’acord amb la informació de 
Cadastre, es presumeix la titularitat pública del bé. A més, d’acord amb la informació 
subministrada per l’òrgan gestor el manteniment d’aquest camí el realitza el mateix CPNSC. 

D’altra banda, l’Inventari de camins inclòs en el Pla especial (Annex 10) inclou la xarxa rodada 
no bàsica, amb independència de la seva titularitat. La xarxa rodada no bàsica és aquella que el 
planejament general no reconeix amb una clau urbanística específica. Inclou els camins i les 
pistes de caràcter permanent que són d’accés motoritzat, com ara accessos a la xarxa rodada 
bàsica, a edificis del Catàleg de masies, etc. Dins d’aquesta categoria es recullen els camins de 
la xarxa de prevenció d’incendis.  

Pel que fa al segon punt, en relació a la nomenclatura de la Illa de tranquil·litat de Can Catà cal 
tenir en compte que els noms s’han proposat fent referència a àmbits o zones fàcilment 
identificables per la ciutadania. El nom de Can Catà es correspon també amb un Refugi de caça. 

D’altra banda, en relació a la compaginació de la Illa amb altres activitats cal dir que la delimitació 
d’aquestes Illes es tindrà en compte per part del Parc a l’hora d’autoritzar determinades activitats 
i que en l’Agenda i valoració econòmica es preveuen actuacions de senyalització als camins que 
creuen les Illes per tal de sensibilitzar a la població de l’existència de les mateixes. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº: 46 Collserola Iniciativa - Associació de propietaris agroforestals i 

titulars d'activitats a la Serra de Collserola 
Nom:   Manuel Ferrer Nicolau 
Adreça:  Ctra. de l’església, 92,  08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 433 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. L’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa al PEPNat, es formulen les següents peticions: ajust dels límits del Parc en 
coherència amb determinats actes administratius o resolucions judicials sobrevinguts 
que requereixen l’alteració de la delimitació establerta pel Decret 146/2010, compleció de 
la informació continguda a l’Agenda i avaluació econòmica i financera, aspectes concrets 
per a facilitar la gestió del bosc i l’agroecologia a les finques privades, incrementar les 
mesures per tal de minimitzar el risc potencial del “Gran incendi”, corregir les errades 
detectades a l’Inventari de camins, incorporar solucions de gestió que facin ús de les 
noves tecnologies, i fer esment, tant a la memòria com a la normativa, sobre la definició 
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d’un òrgan gestor metropolità del Parc. L’escrit també expressa el seu acord bàsic amb 
els objectius i criteris generals dels documents de MPGMCo i PEPNat. 

Els ajustos de límits fan referència als límits de terme municipal, Parc Natural o àmbit PEPNat, 
en especial quan hi ha sentències fermes i en fase d’execució. Pel que fa a la valoració 
econòmica dels serveis ecosistèmics i socials, l’escrit exposa que hi ha poca informació sobre 
els serveis de regulació o culturals, i que cal posar de relleu aquests serveis sobretot en relació 
a les finques privades de la Serra. En aquest sentit, se sol·licita la inclusió de mecanismes de 
compensació territorial voluntaris i consensuats per harmonitzar les situacions entre aquells 
propietaris que tenen una gran extensió de bosc i no compten amb una construcció inclosa al 
Catàleg de masies. De manera similar, se sol·licita una estratègia de col·laboració público-
privada per tal d’assolir unes condicions contractuals similars a les de les finques públiques, es 
demana la introducció de criteris d’aprofitament sostenible en la gestió forestal, i s’incideix en la 
dinamització agroecològica per tal de fer més rendibles econòmicament i social les iniciatives de 
caire privat. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Per tal de valorar les diferents sol·licituds de l’escrit, aquestes s’han agrupat en quatre apartats: 
ajust de límits, Agenda i avaluació econòmica i financera, Inventari de camins, i aspectes relatius 
a la gestió del Parc. 

Ajust de límits 
L’àmbit del PEPNat és el definit als plànols d’ordenació. Comprèn l’Espai funcional i els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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, d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010. Aquesta 
delimitació incorpora les modificacions aprovades pels Acords de Govern GOV/145/2015, d'1 de 
setembre i GOV/23/2017, de 7 de març, amb la descripció escrita i gràfica publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6951.  

Pel que fa a la proposta d’ajustos de límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal 
per modificar els límits establerts pel Decret 146/2010. Per tant, caldrà esperar a la publicació de 
l’Acord de Govern amb la descripció de la delimitació corregida per tal de considerar els terrenys 
dels al·legants exclosos de l’àmbit del Pla especial. El mateix argument és d’aplicació també pels 
ajustos de límit de terme. 

No obstant, en relació a l’àmbit del PEPNat i donada l’existència de sentències fermes en el sentit 
que s’indica, es proposa incorporar en la definició que es fa de l’àmbit a la memòria i en el plànol 
d’ordenació que aquest “es correspon amb els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra 
de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de 
Collserola, aprovada pel 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, d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010, i les seves modificacions, sense perjudici de 
les sentències judicials pendents d’execució”. 

Agenda i avaluació econòmica i financera 
Pel que fa a l’ampliació de l’Agenda del Pla, aquest document valora i prioritza les actuacions 
previstes des del Pla especial i inclou una llista d’aquelles altres actuacions com ara plans, 
normes i programes específics a desenvolupar per l’òrgan gestor i/o altres administracions. Per 
tant, no és objecte d’aquest document fer una valoració dels serveis ecosistèmics que es 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 

produeixen dins l’àmbit del Parc. No obstant, donada la rellevància d’aquest aproximació, i tal i 
com consta a l’apartat 8.2.1.1 de la memòria, l’estratègia ecològica parteix, entre d’altres, d’un 
estudi de valorització de les funcions econòmiques rellevants al Parc Natural (Gabinet d’Estudis 
Econòmics, 2018). Segons aquest estudi, els beneficis són fruit de diverses externalitats del Parc, 
repartits entre els següents aspectes dels serveis ecosistèmics: les funcions ambientals, l’efecte 
embornal de la vegetació, la reducció del risc d’incendi i les tasques d’extinció, la prevenció de 
l’erosió i formació de sòls, la qualitat de l’aire, l’ús del parc (general, esportiu i especial), l’estalvi 
en relació amb la salut dels usuaris i el valor de no ús (paisatge i existència).  

Inventari de camins 
En relació a l’Inventari de camins, i tal i com han posat de manifest altres al·legacions 
presentades, s’han detectat errors que es proposa esmenar de cara a l’aprovació provisional del 
Pla. 

Aspectes relatius a la gestió del Parc 
Finalment, molts dels punts que es relacionen en l’escrit depassen l’abast del planejament i cal 
circumscriure’ls en l’àmbit de la gestió. Seria el cas de les sol·licituds referents a la gestió del 
bosc i les pràctiques agroecològiques, mesures complementàries per a minimitzar el risc 
d’incendi, l’aplicació de noves tecnologies en la gestió i la concreció d’un òrgan gestor metropolità 
del Parc. Molts dels principis citats són compartits pel document, com per exemple la necessitat 
de permetre certes activitats que aporten valor al Parc i que poden facilitar la rendibilitat de les 
finques. Aquestes, en la mesura del possible, ja s’han tingut en compte en el document. Com en 
l’exemple citat i en d’altres, com en el cas de la prevenció d’incendis, una infraestructura 
transversal que abasta diferents mecanismes i tipus d’instal·lacions. El Pla especial reconeix la 
importància d’aquesta infraestructura i incideix en determinats aspectes que podrien sumar-se 
per a millorar encara més la seva efectivitat.  

Per exemple, tal i com recull el capítol sobre el 8.2.2. Model de valorització dels recursos naturals, 
el Pla aposta pel foment de la pastura controlada com eina per al manteniment de les franges de 
prevenció d’incendis, reduint el manteniment de la vegetació d’aquests àmbits i contribuint a un 
desenvolupament sostenible de la Serra. A més, es reconeix la xarxa de les pistes de prevenció 
d’incendis forestals com una xarxa específica de camins del Parc dins de l’Inventari de camins 
(Annex 10). Aquesta xarxa es completa amb els trams del Turó de Montcada i del Puig Pedrós 
de l’Obac que s’assenyalen en el plànol d’ordenació: 13.Inventari de camins (segons nova 
numeració). 

Pel que fa a l’òrgan gestor metropolità, d’acord amb l’article 10 del Decret 146/2010, “atenent les 
especials característiques del Parc Natural de la Serra de Collserola en el seu entorn metropolità, 
la seva gestió serà duta a terme pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que 
exercirà les funcions d’òrgan rector (òrgan de govern) i d’òrgan gestor (òrgan tècnic) del Parc 
Natural”. 
 
PROPOSTA  
Per tot l’exposat, es proposa estimar parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  47  Residencial Castellciuró S.L. 

Nom:   Marcel Prunera Alert 
Adreça:  c/ Rafael Casanova, 59, 08750, Molins de Rei 
Registre d’entrada:  Núm. 20190000698 (entrada a Molins de Rei) de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita excloure la finca propietat de l’entitat “Residencial Castellciuró, S.L.” 
de l’Àrea de potenciació on s’inclou tenint en compte la seva qualificació d’equipament de 
titularitat privada i els usos docents i assistencials que contemplarà el Pla director 
d’equipaments de Molins de Rei. 

En el seu escrit d’al·legacions indica que la mercantil és propietària d’una finca situada a la zona 
de Can Graner que llinda amb l’Escola Virolai del terme municipal de Molins de Rei. Segons 
s’exposa a l’al·legació, aquesta finca es troba situada fora de l’àmbit de la MPGMCo i no està 
afectada. Sens perjudici d’això, el PEPNat determina al seu document “Síntesi del model de Parc 
per sectors” que la finca s’incorpora en una estratègica de potenciació que no fa referència al 
destí de les finques qualificades d’equipament. Per aquest motiu, sol·licita que s’exclogui la finca 
de l’estratègia de potenciació.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Els àmbits referents a les estratègies d’ús públic del PEPNat estan grafiats en els plànols amb 
un cercle orientatiu, on la dimensió del cercle no es correspon amb la superfície dels terrenys 
que abastaria l’estratègia sinó a la intensitat de l’actuació. En el cas concret de l’àmbit de 
Castellciuró, és tracta d’una àrea ja equipada a l’entorn del castell de Castellciuró i l’estratègia 
implica les actuacions necessàries per a la millora de les dotacions que ja existeixen i la previsió 
d’un quiosc d’informació en el mateix àmbit. Tot i que no s’especifica expressament, aquestes 
actuacions s’entenen limitades a l’àrea actualment equipada (grafiada amb la taca taronja en els 
plànols d’ordenació), i dins de la nova qualificació 29co. En aquest sentit, les finques de l’al·legant 
amb qualificació d’equipament no serien afectades. 

Es proposa revisar el grafisme de les estratègies per tal d’evitar que es generi aquesta confusió. 

PROPOSTA  
S’estima parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  48  Joan Borrut i Ràfols 
Nom:   Joan Borrut i Ràfols 
Adreça:  c/ Clariana, 1, 08793, Avinyonet del Penedès 
Registre d’entrada:  Núm. 2019001198 (entrada a Molins de Rei) de 15/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

El seu escrit d’al·legacions va tenir entrada a través del Registre de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, que va fer l’oportuna tramesa a aquesta AMB. Manifesta molt succintament que la seva 
propietat està ubicada a l’avinguda Modolell, número 36 de Molins de Rei, i està qualificada com 
a equipament privat. Indica que la seva finca es veu greument perjudicada, però no indica un 
petitum concret. No obstant, atès que fa referència a la qualificació urbanística de la finca, es 
respon al seu escrit en el document de MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

   

Nº:  49  Maria Roqueta Segales 
Nom:   Albert Cortina Ramos 
Adreça:  Av. Rius i Taulet, 53, PB, 08173, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 509 de 16/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració 
d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, 
es demana el reconeixement de la titularitat privada del camí que mena al mas de Can 
Badal. 

En el seu escrit d’al·legacions es posa de manifest que la seva clienta és propietària de la finca 
denominada “Can Badal” situada al Camí de ca n’Abadal, al terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès-Valldoreix. Un cop identificada la finca es posa de manifest que per part de la propietat 
s’està tramitat un pla especial urbanístic.  

L’escrit exposa que actualment els fluxos de vianants es localitzen als dos camins perimetrals de 
la finca en contraposició al camí que la creua i pel qual se sol·licita el canvi en l’adscripció de la 
titularitat. S’assenyala que històricament ha estat sempre un camí particular que conduïa a la 
masia. L’al·legant manifesta que el Pla especial que s’està tramitant preveu que es pugui tancar 
la finca i fixar una porta que doni accés a la masia per aquest camí. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El camí de Can Badal forma part de la xarxa dinàmica per a l’ús públic com a camí no 
estructurant. La major part del camí es correspon amb parcel·les de domini públic propietat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés. Pel que fa al camí esmentat, l’al·legant no acredita 
registralment la titularitat privada del mateix. Per tant, d’acord amb la informació de Cadastre, es 
presumeix la titularitat pública del bé.  

Comentar també que pel que fa a les tanques, per tal d’evitar l’aparició de tancaments 
incoherents amb el context del Parc natural es proposa afegir en el redactat de l’epígraf 23.7 
(article 25 segons nova numeració),  que serà l’òrgan gestor qui concretarà les determinacions 
tècniques sobre les tanques i els murs, d’acord amb les normes pròpies de paisatge, així com la 
idoneïtat i necessitat de la seva implantació i les característiques de les mateixes, tal i com recull 
a l’article 5 de la normativa.  

PROPOSTA  
Pels  motius exposats es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  50  Josep Ramon Vilagut 
Nom:   Albert Cortina Ramos 
Adreça:  Av. Rius i Taulet, 53, PB, 08173, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 477 de 15/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
      
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 

Nº:  51  Jaume Bell Garcia 

Nom:   Albert Cortina Ramos 
Adreça:  Av. Rius i Taulet, 53, PB, 08173, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 474 de 15/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions  
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Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  52  Fernando Olivares Arnaiz 
Nom:   Albert Cortina Ramos 
Adreça:  Av. Rius i Taulet, 53, PB, 08173, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 472 de 15/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  53  Ajuntament d‘El Papiol 
Nom:   Jordi Bou Compte (alcalde) 
Adreça:  Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 7-9, 08754, El Papiol 
Registre d’entrada:  Núm. - de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions id. ALEG_APROVACIO_INICIAL_AMB_10012019 
   Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’Ajuntament del Papiol presenta un escrit d’al·legacions que fa referència en part al 
document de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. L’informe-
valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. Pel que fa al 
PEPNat, destaquen els següents punts:  

1. Article 54:  aclarir en el redactat que totes les edificacions disconformes no incloses en 
el Catàleg de masies, queden fora d'ordenació tant si son anteriors al PGM76 com 
posteriors. 

2. Article 10.2: aclarir si computaran ocupació les instal·lacions de fonts d'energia 
renovables per l'autosuficiència i si caldrà un pla especial per a implementar-les. 

3. Article 23: en relació a les tanques és preferible ser més concrets i uniformitzar. 
4. Estudiar les implicacions en els casos d’explotacions mineres autoritzades coincidents 

amb elements inventariats (art. 13). 
5. Revisar la regulació de les instal·lacions tipus hivernacles, coberts de ramaderia i dipòsits 

soterrats. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Tots els aspectes exposats en relació al PEPNat van en la línia de sol·licitar més concreció en la 
normativa del document.  

Pel que fa l’epígraf 54.1 (article 53 segons nova numeració), cal distingir entre les edificacions 
construïdes abans de la data d’aprovació definitiva del Pla general metropolità de les construïdes 
amb posterioritat. La diferència fonamental entre unes i altres és que en les darreres la infracció 
no ha prescrit i, per tant, cal aplicar les mesures de protecció de la legalitat urbanística. Es 
proposa mantenir el redactat de l’epígraf tot afegint una explicació a l’apartat 8.2.2.4.a de la 
memòria que aclareixi aquesta diferenciació. 

Quant a l’epígraf 10.2 (article 11 segons nova numeració), aquest aspecte ja ve regulat a l’article 
56.1d (del document per a l’aprovació inicial) on es fa esment a l’ocupació d’aquestes 
instal·lacions. Pel que fa a la necessitat de tramitar un pla especial per a la seva implantació, 
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aclarir que aquest aspecte ja ve regulat a l’article 9.4.2.d de la MPGMCo on s’estableix que les 
instal·lacions per a la producció d’energia a partir de fonts renovables només s’admetran: 

-      En el cas que hagin estat implantades legalment abans de l’aprovació inicial de la present 
MPGMCo. 

-      Quan estiguin relacionades i siguin necessàries per al desenvolupament d’algun dels usos 
admesos al present article. 

-      O bé, en la resta de casos, quan siguin d’interès públic i es justifiqui la inexistència 
d’alternatives raonables de localització fora de l’àmbit dels sòls qualificats com a sistema 
de parc forestal de Collserola. En aquest darrer cas, caldrà l’aprovació d’un pla especial 
urbanístic que estableixi l’ordenació, les condicions d’implantació de l’activitat i les 
instal·lacions, així com les mesures correctores i compensatòries de l’impacte ambiental. 

Pel que fa a les tanques, per tal d’evitar l’aparició de tancaments incoherents amb el context del 
Parc Natural es proposa afegir en el redactat de l’epígraf 23.7 (article 25 segons nova numeració), 
que serà l’òrgan gestor qui concretarà les determinacions tècniques sobre les tanques i els murs, 
d’acord amb les normes pròpies de paisatge, així com la idoneïtat i necessitat de la seva 
implantació i les característiques de les mateixes, tal i com recull l’article 5 de la normativa.  

Així mateix, el PEPNat, com a pla d’ordenació del Parc Natural ha d’inventariar i establir mesures 
de protecció dels elements inventariables, mesures que tant poden ser propostes d’actuacions 
com prohibicions de no afectació. En relació a les implicacions en els casos d’explotacions 
mineres autoritzades coincidents amb elements inventariats, es proposa incorporara a l’annex 6 
del Pla una distinció entre els que tenen un interès ambiental rellevant constatat, dels que tenen 
un interès potencial (basses i àmbits de desfragmentació) que caldrà avaluar amb detall el seu 
valor a l’hora de dur a terme qualsevol actuació que els pugui afectar i preveure’n l’encaix en la 
proposta.   

Quant a la major concreció en relació a les instal·lacions tipus hivernacles, coberts de ramaderia 
i dipòsits soterrats, tal i com apunta el mateix escrit d’al·legacions, hi ha moltes variants que 
poden complicar-ne la regulació. Així mateix, bona part dels aspectes sol·licitats ja es troben 
recollits en el document, com per exemple el fet que han d’anar lligats a una determinada activitat 
i que han de ser coherents amb l’objectiu de declaració del Parc Natural (bon estat a nivell 
mediambiental). 

Finalment advertir que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén 
així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa estimar parcialment les al·legacions. 

 

Nº:  54  FAVSC, AVVCELM, GxVdX, GxSCGAT 

Nom:   Josep- Lluis Salazar Máñez 
Adreça:  c/ Pintor Goya, 17, 08197, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 334 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La majoria dels aspectes que sol·licita l’al·legant són idèntics als sol·licitats a les 
al·legacions número 35, 62 i 71. Pel que fa a aquests aspectes es dóna resposta conjunta 
a l’al·legació 35. 
La resta d’aspectes de l’escrit es poden resumir en: 

1. Informació a incorporar en el document  
2. Propostes sobre l’ús públic 

3. Altres al·legacions 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Informació a incorporar en el document  
Es demana incorporar un seguit d’elements als inventaris que acompanyen el Pla especial, 
aportant informació rellevant: 

Annex 9. Inventari de patrimoni cultural 
1.1 Font natural i zona humida no recollida 
1.2 Runa de molí sobre una carena 
1.3 Runa de la bòbila de Can Cusó 
1.4 Runa de Can Julià 
1.5 Runa de Can Busquets 
1.6 Runa de possible poblat ibèric 
1.7 Runes de possibles fonts i abeuradors 
1.8 Pont de camí de la Salut  
1.9 Necròpolis de Can Abadal (anomenada també Can Badal) 
1.10 Cabanes de pastor 

Annex 10 Inventari de camins 
1.11 Camins inclusius a Valldoreix  
1.12 Camins antics protegits amb construccions de pedra seca 

Pel que fa l’annex 9, alguns dels elements que es proposa incorporar a l’Inventari coincideixen 
amb les propostes de l’al·legació número 35 i per tant la resposta és similar. Els criteris de 
selecció dels elements que constitueixen l’Inventari s’han basat en la consulta i revisió de 
diferents fonts de referència:  

- Inventari del Patrimoni arquitectònic. Diputació de Barcelona 
- Llistat del PEPCo 
- Cens de patrimoni construït del Parc Natural de la serra de Collserola, elaborat AMB 

2015 
- Inventari del Patrimoni cultural, Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

Generalitat de Catalunya 
- Inventaris de patrimoni dels diferents municipis que integren el Parc 

Pel que fa al punt 1.1, a més de trobar-se fora dels límits del Parc, no s’aporta informació suficient 
i l’element no està inclòs en cap figura de protecció de les que s’enllisten, en aquest sentit es 
proposa no incloure’l. Pel que fa als punts 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, es proposa no incloure’ls a 
l’Inventari perquè no se’n fa esment a cap de les fonts de referència. Pel que fa l’element 1.3 
aquest ja està incorporat a la fitxa SCU. 201 Forn de Can Cussó de l’Inventari.  pel que fa 
l’element 1.9 aquest ja està incorporat a la fitxa SCU.303. Per últim, pel que fa al punt 1.11, de 
les tres cabanes de pedra una està ja identificada a la fitxa SCU.200. Les altres dues es proposa 
incloure-les a l’Inventari. 
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Pel que fa l’annex 10, es dóna resposta a continuació: 
Punts 1.12 i 1.13. L’Inventari de camins inclou la xarxa rodada no bàsica. La xarxa rodada no 
bàsica és aquella que el planejament general no reconeix amb una clau urbanística específica. 
Inclou els camins i les pistes de caràcter permanent que són d’accés motoritzat, com ara 
accessos a la xarxa rodada bàsica, a edificis del Catàleg de masies, etc. Dins d’aquesta categoria 
es recullen els camins de la xarxa de prevenció d’incendis.  

Els camins que planteja l’escrit d’al·legació no s’ajusten als criteris de l’Inventari, ja que formen 
part de camins de vianants o camins antics a recuperar, per tant no formen part de la xarxa 
rodada.  

2. Ajustos en els criteris i aplicacions de l’ús públic 
2.1 Més camins de passeig a la vora del Parc. Espai funcional 
Els al·legants expressen el seu desacord amb la eliminació de camins interiors del Parc en favor 
de camins exteriors. Se sol·licita que es defineixin més camins a la zona de Valldoreix per a 
poder passejar per les vores del Parc. 

El Pla especial defineix la xarxa dinàmica per a l’ús públic per a ordenar els camins del Parc i 
modular l’accés a l’espai protegit. En aquest sentit, reconeix la xarxa existent i aposta per una 
concentració dels usuaris en certes àrees i camins per a minimitzar les pertorbacions en el 
interior, especialment en àrees sensibles. Això en cap cas suposa eliminar camins interiors en 
favor de camins externs. Es tracta de  promocionar, a través de la senyalització corresponent, 
els camins que millor s’adiuen amb els objectius del Pla de preservació ecològica i promoció del 
Parc com espai de salut, benestar i coneixement  

Pel que fa a la incorporació de nous camins d’ús públics a l’àmbit de Valldoreix, s’ha de dir que 
el Pla especial planteja tres nodes nous per a modular les entrades al Parc en un àmbit on 
actualment s’accedeix de manera força dispersa, i s’han classificat com a camins estructurants i 
no estructurants els camins de la xarxa existent, informació grafiada en els plànols d’ordenació 
1, 7 i 9 (segons nomenclatura de la documentació corresponent a l’Aprovació inicial).  

2.2 Definir una cinquena microxarxa de camins 
Els al·legants sol·liciten la definició d’una nova microxarxa de camins al voltant del node de Can 
Montmany i exposen un seguit de punts d’interès al voltant d’aquesta zona. 

Tal i com ja es respon a l’al·legació número 35, la microxarxa està definida com la xarxa que 
gravita al voltant d’un enclavament, per tant, per definició, aquests camins no es podrien afegir 
com a microxarxa en el Pla especial, ja que no estan associats a un enclavament. Tot i així, 
també s’apunta en el document que l’òrgan gestor pot definir altres itineraris al voltant de 
determinats nodes si ho considera oportú. En qualsevol cas, la no incorporació d’aquests camins 
com a microxarxa i la seva utilització com a itineraris d’ús públic no són contradictoris, si aquests 
camins formen part de la xarxa dinàmica. Un cop examinada la documentació aportada per 
l’al·legant, es proposa la incorporació a la xarxa de camins del Parc de dos camins. Es tracta 
d’un antic camí de carro, que forma part d’un itinerari inclusiu que discorre prop del torrent de les 
Bobines i un altre camí antic de carro que enllaça amb el carrer Conill, que s’incorporaran a la 
xarxa dinàmica com a camins no estructurants. 

2.3 Enretirar l’Illa de tranquil·litat a l’àmbit de Valldoreix 
Proposen enretirar l’Illa de tranquil·litat de la Salut per tal d’excloure l’àrea d’estada de l’ermita 
de la Salut i dels camins estructurants que la travessen. 

Tal i com s’exposa a l’apartat 8.2.1.4.a de la memòria, cal aclarir que l’objecte de la definició de 
les Illes de tranquil·litat és identificar les àrees menys pertorbades del Parc, principalment en 
relació a l’estructura d’ús públic i a tots aquells elements, activitats o dinàmiques que generen 
pertorbacions en els ecosistemes i el seu funcionament (xarxa d’elevada afluència, determinades 
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activitats, urbanitzacions, etc.). Amb això, s’han identificat les zones continues (no se cerquen 
“microilles” de tranquil·litat ja que dificultarien la seva gestió) que o bé no tenen pertorbacions, o 
bé les pertorbacions són les mínimes (com pot ser l’àrea de lleure de la Salut del Papiol) o bé 
aquestes poden ser corregides a través de determinades mesures (com pot ser l’activitat de 
restaurant que actualment es desenvolupa a Can Jané). A banda d’aquests criteris, per a la 
delimitació de les Illes de tranquil·litat també s’han considerat criteris ambientals. 
 
Amb això, l’objectiu de les Illes de tranquil·litat no és limitar totalment l’accés públic ni que 
esdevinguin “prohibides”, sinó que siguin zones que, tot i trobar-nos en un Parc al bell mig d’una 
àrea metropolitana, siguin zones més tranquil·les afavorint la presència de determinada fauna i 
flora. 

D’altra banda, la xarxa dinàmica per a l’ús públic vol ser una xarxa contínua i extensa que doni 
servei a la totalitat del Parc de forma equilibrada i sostenible. La inclusió d’elements de la xarxa 
dinàmica per a l’ús públic dins d’una Illa de tranquil·litat comporta certes restriccions de cara a 
l’autorització d’activitats organitzades per part de l’òrgan gestor. En el cas concret de la la 
celebració de l’Aplec de La Salut, tot i que nombrosa, es tracta d’una activitat que se celebra un 
cop a l’any i per tant l’òrgan gestor pot considerar-la un impacte puntual.  

Pel que fa a la proposta d’un aparcament de bicicletes a l’àrea equipada de la Salut, el Pla no 
restringeix el pas de bicicletes per les Illes de tranquil·litat, per tant es manté la proposta 
d’aparcabiciletes a l’Àmbit de la Salut de Papiol. 

2.4 Crear un pàrquing per als visitants de Valldoreix. 
Es demana preveure un aparcament nou relacionat amb el node de Can Montmany. 

El Pla aposta per fomentar l’accés al Parc a peu, a bicicleta o en transport públic, i s’argumenta 
en diferents seccions del document la necessitat de reforçar el transport públic per a accedir al 
Parc. En aquest sentit les propostes d’aparcaments nous dins del Parc estan molt acotades. De 
fet, no es proposa cap nou aparcament obert al públic, només aparcament de serveis per a 
treballadors del Parc, on es preveuen places per a usuaris amb diversitat multifuncional.  

En qualsevol cas la proximitat del teixit urbà de Valldoreix amb el Parc no justificaria la 
implantació d’un aparcament en aquest àmbit.  

2.5 Permetre l’accessibilitat rodada fins l’ermita de la Salut del Papiol. 
Es demana permetre l’accessibilitat rodada des de la plaça Joan Gasó fins l’ermita de la Salut 
del Papiol. Es manifesta, també, per a justificar la seva sol·licitud, que el PEPNat no  dóna  dades 
verificables de la suposada degradació de la natura que suposaria l’accés motoritzat a aquest 
àmbit.  

El tancament dels camins del Parc forma part de la gestió del Parc. L’òrgan gestor s’ocupa de 
definir quins camins són d’accés lliure i quins han de comptar amb accés restringit, en coherència 
amb la preservació dels valors d’aquest espai. En aquest sentit l’Inventari de camins recull la 
situació actual pel que fa al tancament de camins en el moment de redacció del Pla especial  per 
a l’aprovació provisional. D’altra banda, tal i com posa de manifest la diagnosi de l’Avanç de Pla, 
el tancament dels camins del Parc a la circulació motoritzada ha estat un dels grans èxits de la 
gestió del Parc. D’aquesta manera s’han evitat abocaments de residus, s’ha reduït la 
contaminació acústica, de pols i ha beneficiat clarament als usuaris que van a peu o en bicicleta 
i a la fauna, en general. 

2.6 Zones de tranquil·litat segons temporada  
Se sol·licita considerar la possibilitat de que les Illes de tranquil·litat modifiquin el seu àmbit 
segons temporada i que els camins que els travessin estiguin oberts en un període i tancats a 
l’altre, en lloc d’enretirar l’Illa de tranquil·litat de la Salut de Papiol. 
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Pel que fa a la proposta de definir les Illes segons la temporada cal aclarir que la seva delimitació 
no es fa només en base a que són zones de nidificació i, per tant, responen a una temporalitat, 
sinó que l’objectiu és cercar espais que rebin les mínimes pertorbacions i que puguin esdevenir 
àmbits el més naturalitzats possible i la temporalitat no hi donaria compliment. 

2.7 Definir inequívocament quins camins són aptes pel pas de bicicletes i cavalls.  
Es demana definir quins camins són aptes pel pas de bicicletes i cavalls.  

Tal com estableix l’epígraf 5.4, correspon a l’òrgan gestor del Parc la definició dels camins aptes 
pel pas de bicicletes i cavalls i la seva normativa d’aplicació, que queda recollida en les 
ordenances del Parc de Collserola. Pel que fa a les dades referents a l’amplada de camins o 
tipus de ferm, des del Pla, aquestes dades queden recollides a l’Inventari de camins (Annex 10).  

Pel que fa als cavalls, des del Pla s’estableixen uns criteris que fan referència, entre d’altres, a 
la gestió de les dejeccions ramaderes i la definició de rutes òptimes segons l’impacte de l’activitat 
o altres restriccions que pot establir l’òrgan gestor. En aquest sentit, la normativa del Pla estableix 
que l’òrgan gestor impulsarà la redacció de la xarxa de camins habilitada per a la circulació en 
bicicleta i animal de sella. És en aquest marc on poden establir-se mesures en la línia apuntada 
pels al·legants. 

2.8 Connectivitat del Puig Pedrós per sobre l’autopista 
Es demana, que a banda de la millora dels camins I01 i I02 de l’Inventari de camins, es prevegi 
la construcció d’un pont per a connectar el Puig Pedrós amb la resta del Parc, que també podria 
funcionar com a connector ecològic. Exposen que l’Annex 3 conté una proposta similar en aquest 
punt però no es formalitza de la manera més directe ni adequada. 

S’ha d’assenyalar que l’Annex 3 consisteix en un document que pretén unificar criteris d’actuació 
en l’Espai funcional i servir com a guia pel desenvolupament de futures actuacions en aquest 
àmbit. Té doncs per objectiu analitzar tipològicament amb detall el caràcter de límit de l’Espai 
funcional i establir una línia d’actuació comuna per als nou municipis que el conformen. En aquest 
sentit les propostes són indicatives. No reprodueixen projectes concrets sino solucions 
extrapolables a altres punts del Parc. 

3. Altres al·legacions 
3.1 No derruir el pont ni la carretera de 1950 (codis projectes RB-ND-P6 i RB-ND-P3) 
Es demana no enderrocar els elements identificats amb els codis RB-ND-P6 i RB-ND-P3 en el 
plànol d’ordenació 5 (segons nomenclatura de la documentació corresponent a l’Aprovació 
inicial), donat que poden servir com a accés des del Parc al Puig Pedrós. Cal aclarir que el Pla 
Especial no fa referència a cap d’aquests dos elements històrics sinó que la descripció fa 
referència a la “presència d’estructures de formigó en disposició transversal al flux d’aigua al tram 
baix de la riera, fet que impedeix la connectivitat per amfibis i peixos” i “eliminar obstacles i les 
estructures de formigó presents a la llera”. Així mateix, els punts del plànol no estan centrats al 
pont sinó més avall de la riera. En relació al pas de la carretera, s’especifica que “en la C-1413a 
s’hi troba un pas elevat, no molt ample, amb la llera canalitzada i presència de trams amb ciment, 
a més d’abocaments incontrolats de residus.” També comentar que de cara a l’Aprovació 
provisional s’ha eliminat del llistat dels plànols el plànol 05. 

3.2. Camins inadequats, per massa pendent 
1. Els al·legants exposen que el PEPNat recull com a camins estructurants uns camins amb 
massa pendent i per contra no incorpora camins més planers, i demana la modificació de l’elecció 
dels camins per obtenir una xarxa més lògica. Adjunta també la proposta d’uns camins alternatius 
a través d’un enllaç de l’estudi de EMD de Valldoreix sobre els camins en aquest àmbit. 

2. No s’entén perquè hi ha uns camins de la xarxa dinàmica identificats a l’Inventari de camins i 
altres que no. 
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Tal i com es respon en el punt 1 en relació als camins i a l’Inventari de camins, la definició dels 
camins de la xarxa dinàmica correspon als objectius de minimitzar la fragmentació del territori i 
ordenar les activitats d’ús públic dins del Parc, i s’ha realitzat en concordança amb l’òrgan gestor 
del Parc, gran coneixedor d’aquest territori. Pel que fa al tancament amb cadena dels camins del 
Parc, aquesta és una mesura de gestió i pertoca a l’òrgan gestor definir quins camins han d’estar 
oberts i quins tancats. En tot cas, l’encadenat és una mesura de restricció de l’accés motoritzat i 
no pas de vianants.  
 
Pel que fa a la modificació de la xarxa de camins en el sentit de treure certs camins estructurants, 
es considera que s’han de mantenir. Concretament, en relació al camí de Puig Madrona, aquest 
coincideix amb un GR, i en relació als camins que esmenen amb pendents de 30% i 40%, el 
primer s’ha de mantenir  per a donar accés a l’itinerari inclusiu que s’incorpora a la xarxa de 
camins i el segon es manté per a permetre l’accés des de la pista G11 al segon camí que 
s’afegeix a la xarxa (antic camí de carro que enllaça amb el carrer Conill). Pel que fa al camí que 
comença a les coordenades 41.449417 2.03467, aquest té plataforma ample recuperable fins al 
creuament del Torrent de Canals, a partir d’aquí fins la nau d’ovelles de Can Monmany és corriol. 
L’alternativa proposada es descarta perquè al arribar al camí G12 té més estructura de torrent 
que de camí i està molt tapat de vegetació.  

3.3 Repoblar amb tortugues mediterrànies 
Es considera que és un tema de gestió i que no és objecte del PEPNat. 

3.4 Anàlisi CORINE només és estat actual en evolució 
Manifesten que la informació de l’anàlisi CORINE a l’àmbit de Valldoreix no es correspon a la 
realitat.  

El plànol 07. Factors biòtics: Hàbitats CORINE forma part dels plànols de la sèrie d’informació. 
La informació a l’àmbit de Parc es basa en el projecte de cartografia dels hàbitats dels espais 
naturals de protecció especial. Aquest treball ha estat realitzat pel Grup de Recerca de 
Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (Geoveg) de la Universitat de Barcelona, per encàrrec 
de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del procés d’elaboració del 
nou Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola. El treball de camp s'ha dut a terme 
durant l'any 2012 i s’han identificat, localitzat i cartografiat, els hàbitats presents al Parc, seguint 
la Llista Catalana d’Habitats (confeccionada a partir del CORINE Biotopes Manual). Els al·legants 
no aporten informació suficient per a instar a la revisió d’aquesta cartografia.  

3.5 Prevenció d’incendis i manteniment hidrants i instal·lació de nous. 
Els al·legants posen de manifest la necessitat de la correcta identificació en la cartografia dels 
punts d’hidrants a les zones urbanes immediatament perimetral al Parc i de la seva renovació, 
extensió i manteniment. 

La identificació i manteniment dels punts d’hidrants així com de la resta dels elements relacionats 
amb el dispositiu de prevenció d’incendis del Parc Natural pertoca a l’òrgan gestor de Parc i no 
és objecte d’estudi del document del PEPNat. El plànol d’informació 05. Factors abiòtics: Cicle 
d’aigua recull de manera informativa els elements de la xarxa de sistemes de protecció contra 
incendis forestals, segons la documentació facilitada pel Consorci del Parc.  

3.6 Dotació correcta de recursos humans i financers pel PEPNat. 
S’insta a què el PEPNat efectui recomanacions i digui clarament quina ha de ser l’estructura 
institucional correcta i les dotacions econòmiques per poder aplicar i gestionar els propis objectius 
del Pla. Recomanen també la constitució d’un Cos de Voluntaris com a “cos de protecció civil del 
Parc Natural de Collserola”. 
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1. El Pla inclou una Agenda i avaluació econòmica de les actuacions previstes. Cal tenir present, 
però, que la valoració econòmica d’aquestes actuacions es realitza sens perjudici del pressupost 
de l’òrgan gestor, d’una banda, i l’oportunitat per desenvolupar determinats projectes en un 
moment donat, de l’altra. Així mateix, a l’article 5 de la normativa, es detallen els documents a 
impulsar per part de l’òrgan gestor. 

Quant a l’estructura institucional, d’acord amb l’article 10 del Decret 146/2010, “atenent les 
especials característiques del Parc Natural de la Serra de Collserola en el seu entorn metropolità, 
la seva gestió serà duta a terme pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que 
exercirà les funcions d’òrgan rector (òrgan de govern) i d’òrgan gestor (òrgan tècnic) del Parc 
Natural”. 

2. Pel que fa a la constitució d’un Cos de Voluntaris com a “cos de protecció civil del Parc Natural 
de Collserola, s’ha de dir que el PEPNat no és l’instrument per a incidir en temes relacionats amb 
el control i la seguretat, sinó que pertoca a l’òrgan gestor definir, gestionar i aplicar aquests 
aspectes. En tot cas, s’ha d’assenyalar que des del l’aprovació de la  llei del voluntariat i el foment 
de l’associacionisme de Catalunya, l’any 2016, el dret de voluntariat es reserva només a les 
entitats privades sense ànim de lucre i no pas a les administracions.  

3.7 Consideracions finals en relació a les portes i a les activitats al Parc Natural de Collserola 
Demanen revisar el concepte de portes del Parc i el tema dels camins restringits o zones de 
tranquil·litat en el sentit d’adequar les activitats que tenen baix impacte i distingir-les de les que 
tenen impactes molts importants, com per exemple la caça, la bicicleta, els cavalls o les curses 
massives. 

El concepte de portes de Parc es menciona a la diagnosi i fa referència a les actuacions 
realitzades pel Consorci del Parc. Pel que fa a l’ordenació de les entrades al Parc (nodes) i la 
delimitació de les Illes de tranquil·litat, la proposta es regeix per l’estratègia ecològica, que es 
fonamenta en la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics i 
l’equilibri territorial pel que fa a l’ús públic. La regulació específica del PEPNat busca doncs trobar 
un equilibri entre usos permesos i la preservació de tots els valors de l’espai protegit.  

Pel que fa al tancament de camins s’ha donat resposta en el punt 2.5 de l’al·legació. Pel que fa 
la bicicleta, cavalls i curses, s’ha donat resposta en el punt 2.7. Per últim hem de dir que no és 
cert que les activitats cinegètiques no es comenten en relació a la normativa. L’article 43 (article 
42 segons nova numeració) de la normativa del Pla regula la caça dins del Parc, dins del marc 
de les seves competències, amb l’objectiu de preservar els valors del Parc Natural i de garantir 
la seguretat dels usuaris del Parc. 

PROPOSTA  
Per tot l’exposat, es proposa estimar parcialment l’al·legació. 

 

Nº:  55  AVV de Sant Cugat Propietaris al sector de Torre Negra 

Nom:   Pere Feliu Pujol 
Adreça: Passatge de la Cooperativa s/n, 1er, despatx 4, 08172, Sant Cugat del 

Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 365 de 11/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
 
 
 
 



263 

 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  
Pel que fa al PEPNat, es plantegen les següents qüestions: 

- Infracció de l’article 8 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de 
la biodiversitat. 

- Els límits del PEPNat no s’ajusten al Decret de Parc Natural. 
- Nul·litat de ple dret de l’acord del Consell Metropolità de data 24 de juliol de 2018 per 

entendre que la competència per formular i tramitar el PEPNat correspon al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge (actualment de Territori i Sostenibilitat) i per no complir el 
procediment establert a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals. 
El PEPNat no pot modificar el planejament general. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’article 8 de la Llei 42/2007 fa referència al Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat. De la documentació aportada no queda clar en quin sentit el Pla contravé el citat 
article.  

Pel que fa al segon i últim punt, el Pla no modifica el planejament general ni els límits establerts 
pel Decret 146/2010.  

L’àmbit del PEPNat és el definit als plànols d’ordenació. Comprèn els terrenys declarats com a 
Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de l’espai d’interès 
natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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, d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010.  

La delimitació incorpora les modificacions aprovades pels Acords de Govern  GOV/145/2015, d'1 
de setembre i GOV/23/2017, de 7 de març, amb la descripció escrita i gràfica publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6951 de 7 de setembre de 2015 i número 7327 
de 13 de març de 2017, respectivament.  

Sense perjudici de l’anterior s’incorpora també un Espai funcional que comprèn els terrenys 
situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les seves 
característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment dels 
objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. Així mateix tenen una 
vinculació amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, prioritzant la connexió de 
les infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, millorant la transició amb els nuclis 
urbans i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. 

La incorporació de determinats terrenys dins l’Espai funcional no es pot interpretar com una 
ampliació dels límits establerts pel Decret 146/2010. El Pla hi estableix únicament directrius i 
recomanacions que fan referència a la connectivitat ecològica, els valors ecològics de la vora, 
els riscos geològics, d’incendi i d’inundació, els teixits urbans i les edificacions situades a la vora, 
l’accessibilitat al Parc, i l’ús social a la vora del Parc.  

En relació a la manca de competència del Consell Metropolità i la incorrecció del procediment 
legalment establert, cal recordar que l’acord d’aprovació inicial ve avalat tant pel que determina 
la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com el Conveni 
interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’AMB, la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.  
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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, 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. 

En data 1 d’octubre de 2014 se signà el Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
formulació, redacció i tramitació del PEPNat i modificació puntual del Pla General Metropolità 
d’acompanyament al PEPNat i s’adoptaren els respectius acords de formulació del PEPNat per 
part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (22/07/2014) i de la Conselleria 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (28/11/2014). 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 2018Pla. Així mateix, cal tenir en compte 
les resolucions dels consellers d’Agricultura i TES en relació a la formulació, avanç i aprovació 
inicial del document. 

D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, creada per Llei 31/2010 de 3 d’agost, té 
atribuïdes competències de formulació, tramitació i aprovació de planejament urbanístic de 
caràcter plurimunicipal, que inclou entre d’altres la competència per a la formulació i tramitació 
dels plans especials per a la millora d’àmbits rurals i per a la protecció i millora dels espais 
agrícoles i forestals, els espais fluvials, el medi natural i el paisatge. 

Per tant, el Consell Metropolità és competent.  

PROPOSTA  
Es proposa desestimar les al·legacions doncs el Pla no modifica el planejament general ni els 
límits establerts pel Decret 146/2010. Així mateix, el Consell Metropolità és competent per a 
aprovar inicialment el present Pla especial. 

 
Nº:  56  Mark Timothy Jeffrey 
Nom:   Mark Timothy Jeffrey 
Adreça:  Camí de la Cama-Sec, (Camí de la Llenega) 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 331 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita que es corregeixin totes les referències errònies a la pista coneguda 
com a “Camí de la Llenega” perquè quedi clar que aquesta pista està fora d’ordenació i, 
per tant, no forma part de cap xarxa oficial d’infraestructures del Parc Natural de la Serra 
de Collserola. 

Manifesta que un tram del “Camí de la Llenega” està fora d’ordenació i no hauria de figurar en la 
documentació del PEPNat. Demana concretament que es modifiquin els plànols d’ordenació 1, 
7, 9, 14 (segons numeració de la documentació corresponent a l’Aprovació inicial) i el plànol 
d’informació 23, que recullen aquest camí com a camí estructurant, camí D05 (Inventari de 
camins) i camí de la xarxa de prevenció d’incendis. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa al camí en qüestió s’ha de dir que una part discorre per parcel·la de domini públic 
(Ajuntament de Barcelona) i una altra, per sota el camp de futbol, ho fa per dins d’una parcel·la 
privada. El manteniment li pertoca al municipi. Aquesta pista forma part de la Xarxa de Prevenció 
d’Incendis del Parc, ja que és la sortida natural de Vallvidrera a Mas Sauró, i per tant està inclosa 
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a l’Inventari de camins. També forma part de la xarxa dinàmica com camí estructurant i 
microxarxa per proximitat a l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera i el pantà de Vallvidera.  

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  57  Molins en transició (Grup ecologista Les Agulles) 
Nom:   Molins en transició (Grup ecologista Les Agulles) 
Adreça:  Camí antic de Sta. Creu d'Olorda, 96, 08750, Molins de Rei 
Registre d’entrada:  Núm. 321 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Les associacions al·legants sol·liciten que: 

− Es modifiqui la normativa del Pla indicant que s’amplia i unifica tota la reserva natural 
parcial de la Rierada-Can Balasc en una sola zona. 

− S’ampliïn els límits del Parc Natural per a incloure dos àmbits: un corresponent al carrer 
Papiol i l’altre al carrer Escoles. 

− Més concreció en les mesures per a la protecció del connector Penyes d’en Castellví. 
− Revisió de la proposta de corredor social entre Molins de Rei i Vallvidrera, realització 

d’un estudi per a la pacificació d’aquesta carretera i l’ampliació d’aquest concepte de 
pacificació de vies a totes les carreteres que creuen Collserola. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
En relació als dos primers punts, la modificació dels límits del Parc i de les reserves naturals 
parcials, cal aclarir que tant pel que fa a les reserves com pel que fa a l'àmbit del Parc Natural, 
la delimitació definitiva d’aquests espais l’estableix el 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. El PEPNat no és l’instrument legal per a modificar aquests 
límits. 

No obstant, els àmbits citats s’inclouen dins de l’Espai funcional i s’hi estableixen un seguit de 
recomanacions. D’acord amb la fitxa B07 de l’Annex 2. Fitxes de l’Espai funcional, qualsevol 
actuació dins d’aquest àmbit ha de tenir en compte les determinacions específiques en clau de 
connectivitat ecològica que s'estableixen al punt 8.2.1.2.c de la memòria del PEPNat i de la 
normativa que ho regula. 

Així mateix, són d’aplicació les directrius que descrites a la memòria d’ordenació i regulades a la 
secció segona del capítol 5 de la normativa. 

Pel que fa a la concreció de les mesures per a la protecció del connector Penyes d’en Castellví 
cal tenir en compte que no s’han proposat mesures específiques per als diferents connectors 
identificats i que seran d’aplicació les determinacions generals, així com els criteris d’intervenció 
recollits a l’article 33 de la normativa. En aquest sentit i pel projecte que s’exposa caldrà tenir en 
compte els punts de l’article 33.4. a) b) i d), així com les mesures de protecció ambiental en 
relació a la connectivitat ecològica que recull l’Estudi Ambiental Estratègic (apartat 8 de l’EAE). 

Quant al projecte relacionat amb l’ús públic, aclarir que l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes 
de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional té per objectiu analitzar tipològicament amb 
detall el caràcter de límit de l’Espai funcional i establir una línia d’actuació comuna per als nou 
municipis que el conformen. Es plantegen solucions en determinades localitzacions, per bé que 
es consideren exemples extrapolables a d’altres indrets del límit del Parc. No obstant, i d’acord 
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amb els plantejaments de l’escrit, es proposa incloure el següent redactat a la pàgina 53 de 
l’Annex 3: Foment de la utilització de les carreteres pels ciclistes. Estudi de pacificació de la 
carretera.   

D’altra banda, pel que fa a la introducció de concepte de pacificació de totes les vies que 
travessen Collserola, s’ha de dir que el Pla especial preveu a les zones més sensibles del Parc, 
com ara les Illes de tranquil·litat o les reserves naturals parcials, una mobilitat de baixa intensitat 
i més restringida, a través d’actuacions de pacificació dels vials de la xarxa rodada que les 
travessin. L’objectiu principal és minimitzar les pertorbacions que  puguin derivar-se del trànsit 
rodat i l’ús públic del Parc. Així mateix, entre els documents a impulsar per l’òrgan gestor, 
s’incorporà a l’article 5 de la normativa la redacció d’un pla paisatgístic de carreteres i es proposa 
modificar l’article 56 (55 en la nova numeració) per tal d’incloure un quart punt que reguli els plans 
específics i actuacions necessàries a promoure per l’òrgan gestor en aquest sentit. 

PROPOSTA  
Es desestimen les dues primeres al·legacions, ja que no li pertoca al PEPNat incidir en aquests 
aspectes, i la tercera, donat que seran d’aplicació les mesures generals pels connectors que 
conformen la xarxa d’espais d’interès connector.  

S’estima parcialment l’al·legació número quatre pel que fa a les modificacions sobre el projecte 
de corredor social Molins de Rei – Vallvidrera i la realització d’un estudi per a la pacificació de 
les carreteres que discorren per l’interior del Parc. 

 
Nº:  58  José Santiago Sangrà Martínez 
Nom:   José Santiago Sangrà Martínez 
Adreça:  c/ Hort de la Vila, 6, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 313 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en bona part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. En relació a aquest àmbit, també s’ha 
rebut l’al·legació número 22 del PEPNat. 

Pel que fa al Pla especial, se sol·licita poder implantar una hípica. 

L’al·legant manifesta que és copropietari de la finca Can Llevallol, situada al Camí de la Reineta 
60-I de Barcelona. L’escrit posa de manifest l’existència del Pla especial “Can Llavallol” aprovat 
definitivament en data 9 d’abril de 1992 i publicat el 19 de maig de 1993, que preveu la ubicació 
d’un club d’hípica i un club de tennis dins de la part de la finca qualificada d’equipaments.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Els aspectes considerats tant en el PEPNat, com en la MPGMCo que es tramita en paral·lel, a 
l’hora d’assignar els usos i limitar les construccions fan referència a l’accessibilitat, la proximitat 
de les edificacions a zones sensibles des del punt de vista ambiental, la dimensió de la finca, la 
seva ubicació a la vora externa del Parc i altres especificitats segons l’ús. El PEPNat regula l’ús 
d’hípica a l’article 40 de la normativa, dins del capítol de la secció 3. Usos i activitats agrícoles, 
ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals (capítol IV).En primer lloc, s’estableix 
que l’activitat s’haurà de dur a terme prioritàriament en una construcció existent i que, en aquest 
sentit es permet la reforma, reconstrucció i reubicació de les edificacions existents quan sigui 
necessari pel correcte funcionament de l’activitat. 
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Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment poden 
estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, s’ha vinculat 
l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.  

Concretament pel que fa a l’ús d’hípica, la finca mínima es fixa en 20 hectàrees per a concentrar 
aquest ús en les grans finques del Parc, assegurant la seva gestió i manteniment, i per a facilitar 
que la gestió de les dejeccions ramaderes es dugui a terme dins de la mateixa finca i/o associada 
a una activitat agrícola. L’objectiu és tancar el cicle dels residus que es generin apostant per 
l’economia circular. En aquest sentit, es planteja disposar d’una superfície agrícola per tal de 
garantir la correcta gestió i tractament de les dejeccions. 

Amb caràcter general, caldrà adoptar les mesures necessàries que garanteixin la conservació 
dels hàbitats d’interès comunitari i respectar les restriccions establertes per als espais més 
sensibles des d’un punt de vista ambiental (àmbits d’interès connector, reserves naturals parcials, 
Illes de tranquil·litat i xarxa hídrica). Pel que fa a la relació amb la xarxa hídrica cal insistir que es 
tracta d’un criteri fonamental del Pla. En el cas de les hípiques, la presència de torrents i rieres 
és rellevant en tant que és un ús que (tal com s’ha comentat amb anterioritat) potencialment 
s’estén fora de l’edificació. 

En relació a l’existència d’una edificació inclosa en el Catàleg de masies cal entendre que ens 
trobem en un Parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les construccions 
existents, especialment les que es corresponen amb una correcta colonització del territori i que 
aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. 

Pel que fa a la distància màxima de la nova construcció respecte l’edificació existent inclosa al 
Catàleg de masies, es permetrà excepcionalment la ubicació de noves construccions a una 
distància superior dels 50m, si el fet de construir al voltant de les edificacions existents en malmet 
el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix avantatges substancials com minimitzar la 
visibilitat, evitar grans explanacions, moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a 
banda dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà donar compliment a les condicions 
específiques addicionals, que es recullen a la memòria d’ordenació i a la normativa del PEPNat. 
Concretament:  

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les carenes, 
els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de visibilitat mitjana –alta 
segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 

Finalment advertir que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén 
així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació doncs l’hípica és un ús en principi admès. No obstant, caldrà  
demostrar el compliment dels criteris que estableix el Pla especial i el planejament vigent. 
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Nº:  59  Inmalos de desarrollo, S.L. 
Nom:   Emilio Rodriguez Rodriguez 
Adreça:  Gran via de les Corts Catalanes, 756, baixos, 08013, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 307 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. L’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana 
excloure de l’Espai funcional les finques de l’al·legant i que la suspensió de llicències i 
tramitació de procediments no afecti el seu àmbit de gestió urbanística. 

L’al·legant manifesta que la mercantil és propietària de la finca situada al carrer Joan d’Alòs, 2-4 
del terme municipal de Barcelona que, en aquests moments, es correspon amb les finques 
resultats FR1, FR2, FR3 i FR4 del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació aïllada de 
Dotació 1 de la Modificació del PGM per a l’adaptació del sistema viari a la tipografia del terreny 
i per a la preservació dels jardins existents a l’àmbit de Finestrelles - avinguda Pearson - Joan 
d’Alòs – Torrent de les Roses. Aquesta Modificació va ser aprovada en data 15 d’abril de 2015 i 
publicada en data 1 de juliol de 2015. Aquest instrument de planejament classifica la finca 
parcialment com a sòl no urbanitzable qualificat com a sistema de parc forestal de conservació 
(clau 27) i parcialment com a sòl urbà qualificat com a zona d’ordenació en edificació aïllada (clau  
20a/11). El projecte de reparcel·lació corresponent ha estat aprovat definitivament en data 19 de 
juliol de 2018 i publicat en data 21 de setembre de 2018. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’àmbit d’aplicació del PEPNat és el definit al plànol d’ordenació 2. Comprèn els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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.  

A més, sense perjudici de l’anterior s’incorpora també un Espai funcional que comprèn els 
terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les seves 
característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment dels 
objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural. Aquests tenen una vinculació 
amb el Parc que permet potenciar el seu encaix territorial, prioritzant la connexió de les 
infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, millorant la transició amb els nuclis urbans 
i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. Per tant, els terrenys que formen part de l’Espai 
funcional es corresponen amb espais de singular rellevància per al Parc Natural. No obstant, la 
inclusió de terrenys dins l’Espai funcional no suposa canvis en la qualificació urbanística ni en el 
planejament urbanístic vigent en aquests espais.   

Quant a la suspensió de llicències, cal tenir present que, d’acord amb l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències 
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es 
posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Així doncs, en 
aquest cas la suspensió de llicències no serà operativa. 
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PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació doncs la inclusió de terrenys dins l’Espai funcional no suposa 
canvis en la qualificació urbanística ni en el planejament urbanístic vigent en aquests espais. 

 
Nº:  60  Javier Martinez Rubio 
Nom:   Javier Martinez Rubio 
Adreça:  c/ Sant Adrià, 33-35, 1er 3a, 08030, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 305 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita fomentar la connectivitat tant de persones com de la fauna dins del Parc 
Natural amb actuacions (passos a carreteres, senyalització, semàfors, seguretat d'asfalt...) que 
garanteixin la seguretat i integritat física dels essers vius del PNSC. A més, demana fer més 
accessible la gossera Municipal de Barcelona a través del transport públic. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa al foment de la connectivitat social i ecològica dins del Parc s’ha de dir que el Pla 
especial ja preveu força actuacions en aquest sentit. Concretament: 

Quant a la connectivitat social, s’han estudiat els creuaments entre vianants i la xarxa viària i 
s’han proposat actuacions de solucions de diferents tipologies (vies mixtes, passos elevats o a 
nivell, elements de seguretat, senyalització, etc...) per a resoldre aquests conflictes. A l’apartat 
de la memòria d’ordenació 8.2.3.3. subapartat Estratègies i actuacions estan descrites aquestes 
actuacions. A més, el plànol d’ordenació 8. Estratègies i actuacions de la xarxa dinàmica de l’ús 
públic (plànol 7 segons nova numeració) es troben localitzades aquestes actuacions les localitza.  

En relació a la connectivitat ecològica, el Pla preveu un conjunt de projectes estratègics per a la 
millora de la connectivitat, descrits amb detall a l’apartat 8.2.1.2.c de la memòria d’ordenació, que 
es corresponen amb àmbits on cal actuar de manera específica per a resoldre problemes de 
connectivitat ecològica i garantir la permeabilitat del territori i el pas de la fauna. El plànol 
d’ordenació 4. Projectes estratègics per a la millora de la connectivitat identifica aquestes 
actuacions. Alhora, tal i com queda recollit a l’article 5 de la normativa, l’òrgan gestor haurà de 
desenvolupar un Pla de Connectivitat del Parc. 

Per últim, comentar que totes les actuacions esmentades s’han valorat econòmicament, i s’han 
previst dins de l’horitzó del Pla segons la priorització que se’ls assigna. 

Pel que fa la petició de millorar l’accessibilitat a la gossera Municipal de Barcelona a través del 
transport públic, comentar que un dels objectius del Pla especial és fomentar l’accés al Parc a 
peu, en bicicleta o en transport públic, i en aquest sentit recomana el reforç del transport públic 
per a millorar l’accessibilitat al Parc. Tot i així, el Pla no és l’instrument adequat per definir els 
horaris, els recorreguts o la freqüència de pas del transport públic. Així mateix, cal tenir present 
que recentment s’ha aprovat una modificació del PGM per tal de construir un nou Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) en una altra ubicació del Parc. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats es proposa desestimar l’al·legació.  
 
Nº:  61  Associació La Tartana 
Nom:   Arnau Andreu Feliubadalo 
   Antonio Ejarque Mestres 
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   Gemma Correcher Deix 
Adreça:  c/ Diputació 388, 5è 2a, 08012, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 292 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’Associació La Tartana fa un seguit d’al·legacions que s’estructuren en dos blocs: el 
primer sobre aspectes generals del Pla relacionats amb la valorització dels recursos 
naturals i el segon sobre la proposta del Catàleg de masies per Can Bofill.  
S’exposa el conjunt d’activitats que l’Associació desenvolupa i que planteja a la finca Can Bofill. 
Aquestes es consideren coherents  amb els objectius i filosofia del PEPNat (activitat agrària 
agroecològica, gestió integral de la finca, preservació del patrimoni construït, projecte d’educació 
i sensibilització en el lleure). No obstant, els al·legants plantegen que algunes de les propostes 
del PEPNat no són coherents o dificulten aconseguir els objectius que es plantegen.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El segon bloc de les al·legacions fa referència al document de la MPGMCo, instrument que es 
tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests aspectes s’incorporarà 
a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa al PEPNat, se sol·licita: 
1.  Impuls de l’activitat agropecuària al Parc Natural de Collserola i les Àrees prioritàries 
d’agricultura 
Implementació d’un seguit de mesures en les Àrees prioritàries d’agricultura per fomentar 
l’activitat agrícola i ramadera: 

‐ Promoure els usos agrícoles i ramaders a les finques mitjançant incentius/càrregues 
fiscals. 

‐ Condicionar altres usos a les masies al desenvolupament de l’activitat agrícola i 
ramadera. 

‐ Implantar el Contracte Agrari per la Conservació de Collserola. 
‐ Finançar el servei d’assessorament a la pagesia Arrela’t. 
‐ Establir una línia d’ajuts per a la recuperació de camps. 
‐ Reduir la població de senglars i establir una política de gestió de control de la fauna 

salvatge. 
‐ Establir una línia d’ajuts per tancar els camps com a protecció dels danys provocats per 

la fauna salvatge. 
‐ Establir una línia d’ajuts per compensar els danys ocasionats per la fauna salvatge. 

Un dels objectius del PEPNat pel que fa la revalorització dels recursos naturals es facilitar la 
implementació del Pla agropecuari del Parc, que impulsa projectes per augmentar la viabilitat de 
les activitats agràries i promou sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles. El Pla 
especial, per tal de recolzar les accions citades, delimita les Àrees prioritàries per a l’agricultura, 
introdueix excepcions en relació a les activitats primàries a la limitació de noves construccions 
i/o ampliacions de les edificacions existents, i recomana que aquelles construccions del Catàleg 
on s’admeten usos artesanals i d’equipament vinculat es puguin destinar respectivament a usos 
artesanals i agrobotigues, i equipaments d’articulació del sector primari i coordinació amb l’òrgan 
gestor, de recerca i innovació, o socials i/o educatius, entre d’altres propostes del Pla.  

No obstant, cal entendre que el PEPNat és un instrument de planejament que estableix les 
directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió, entre d’altres determinacions. En aquest 
sentit, el document aprovat inicialment ja possibilita les accions que assenyala l’escrit, per bé que 
no les recull de forma explícita. 
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2. Horts marginals 
Es demana no erradicar cap hort sense un pla de reinstal·lació consensuat amb els hortelans 
afectats i que impliqui no perdre superfície cultivada en l’àmbit del PN, diferenciar els espais 
considerats com a “horts marginals” on predomina l’ús hortícola dels que no, i només prescriure 
l’erradicació dels espais on l’ús predominant no sigui l’hort, explicitar el reconeixement de la tasca 
que realitzen tots els hortelans de Collserola i el valor de tots els horts en actiu, siguin o no 
“marginals” (manteniment del mosaic agroforestal, proveïment de serveis ecosistèmics, 
preservació de la cultura hortícola, autoproveïment d’aliments frescos per part de persones molts 
cops pertanyents a col·lectius vulnerables, etc.). 

La definició dels horts marginals en cap cas va en contra de l’hort d’autoconsum. Al contrari, el 
Pla especial reconeix i promou les activitats agràries com a activitats que afegeixen valor en 
aquest territori, fomentant el mosaic agroforestal. El que es pretén des del Pla és minimitzar 
l’impacte sobre el medi dels usos que el perjudiquen,  per l’excés de construccions o barraques 
de materials diversos, per la precarietat de l’activitat i les condicions en les que es duu a terme. 
Per tant, en paral·lel amb la seva situació jurídica, convé detectar aquelles instal·lacions que 
generen un impacte negatiu, com és el cas dels horts marginals. El terme “en precari” és un 
terme jurídic que no es correspon amb la diversitat de situacions que generen un impacte 
ambiental i paisatgístic negatiu a la Serra de Collserola pel que fa a aquests horts. No obstant, 
arran d’aquesta i altres al·legacions, es proposa revisar el redactat de l’epígraf  38.9 de la 
normativa en el sentit de de permetre projectes específics de restauració que prevegin l’ús 
hortícola, no només el retorn a la realitat física alterada, així com l’apartat corresponent de la 
memòria. 

Quant al pla de reinstal·lació consensuat amb els hortelans afectats, caldria considerar la seva 
conveniència en el projecte d’erradicació i recuperació paisatgística donada la diversitat de 
situacions ja mencionada. 

3. Tipologia de construccions 
Pel que fa les activitats agrícoles, es demana: 

‐ Admetre edificacions auxiliars amb l’objectiu d’allargar el cicle de cultiu d’una superfície 
de 1500m2, per a garantir la viabilitat econòmica d’hortalisses de qualitat a l’hivern, i 
definir les característiques i materials per a limitar l’impacte. 

Pel que fa les activitats ramaderes, es demana: 
‐ Modificar la prescripció pel que fa a la distància màxima de la nova construcció de 

l’edificació inclosa en el Catàleg de masies. 
‐ Condicionar les noves construccions als usos agropecuaris de la finca i no a la seva 

superfície.  
‐ Permetre la construcció de nous corrals no associats a una edificació inclosa al Catàleg 

de masies, i que sigui l’òrgan gestor qui dirimeixi on és possible i adequat fer aquestes 
noves construccions. 

‐ Permetre un màxim de 1000m2 com a superfície de noves construccions ramaderes 
‐ Reduir la grandària de la finca a 2 Ha i considerar els acords amb altres finques 

properes. 
 

En relació a aquestes sol·licituds, cal fer dues puntualitzacions. En primer lloc, cal entendre que 
ens trobem en un Parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les construccions 
existents. En segon terme, les activitats relacionades amb la producció de béns orgànics que es 
desenvolupen al Parc s’entenen com activitats econòmiques que, per damunt de tot, han de 
contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  la vulnerabilitat front els diferents riscos. Així, 
El Pla especial reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la conservació 
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del mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat front els 
diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, el seu paper de 
generador de rendes econòmiques i dinamització del territori. Les modificacions proposades en 
relació a l’ocupació màxima de les edificacions auxiliars amb l’objectiu d’allargar el cicle de cultiu 
i de les ampliacions per a les instal·lacions ramaderes són contràries a aquest equilibri. 

Quant a la grandària de la finca, aclarir que s’admeten les activitats agrícoles i ramaderes en tots 
els sòls qualificats de 29co. Les 20 hectàrees de finca no determinen l’establiment de l’activitat 
si no l’admissió excepcional de noves construccions indispensables per al desenvolupament de 
la mateixa, sempre que no sigui possible ubicar-les en les construccions existents. Es pretén així 
limitar l’aparició de noves construccions en la línia de l’exposat en el paràgraf anterior. 

Pel que fa a la distància màxima de la nova construcció respecte l’edificació existent inclosa al 
Catàleg de masies, es permetrà excepcionalment la ubicació de noves construccions a una 
distància superior dels 50m, si el fet de construir al voltant de les edificacions existents en malmet 
el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix avantatges substancials com minimitzar la 
visibilitat, evitar grans explanacions, moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a 
banda dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà donar compliment a les condicions 
específiques addicionals, que es recullen a la memòria d’ordenació i a la normativa del PEPNat. 

Finalment advertir que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic. Es pretén 
així clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

3. Patrimoni construït. Usos de masies 
Els al·legants troben massa flexibilitat en els usos admesos a les masies, i pensen que 
“liberalitzar les masies vol dir avocar-les a la dinàmica especulativa i per tant excloure la pagesia 
de la possibilitat de fer ús de les masies. 

Proposen que:  
‐ A les masies de les Àrees prioritàries d’agricultura sigui obligatori desenvolupar projectes 

socioeconòmics que incloguin producció agropecuària. 
‐ Es restringeixin les activitats que vagin clarament en contra de l’activitat agrícola i 

fomentar i autoritzar els usos complementaris que puguin mantenir l’activitat i generar un 
rendiment econòmic (residències de pagès, treballadors/es i masovers/es. agrobotigues, 
espais de sensibilització, petit turisme rural sostenible, etc.). Es a dir, proposen que 
s’autoritzi un altre ús dels previstos amb l’objectiu de complementar la renda i garantir el 
manteniment del patrimoni. 

Bona part d’aquestes sol·licituds fan referència a les propostes de la MPGMCo que es tramita en 
paral·lel.  

Pel que fa a l’admissió dels usos en si mateix i la proposta que a les masies associades a Àrees 
prioritàries per l’agricultura sigui obligatori desenvolupar projectes socioeconòmics que incloguin 
producció agropecuària, s’ha de dir que la regulació vigent no reforça la recuperació ni del 
patrimoni arquitectònic i cultural del Parc ni de les activitats primàries, tot el contrari. Per contra, 
tant des del Pla especial com des de la MPGMCo, amb el Catàleg de masies, es fan propostes 
en aquest sentit. Un dels aspectes clau és el pla de gestió de la finca associada. Aquest pla, que 
és obligatori per al desenvolupament d’usos diferents al d’habitatge i equipament vinculat, té com 
a objectiu aconseguir el màxim de superfície de l’espai protegit gestionat d’una manera 
compartida,  contínua i sostenible. Així, entre els criteris a tenir en compte, a banda del valors 
ambientals de la finca, destaca el manteniment de les Àrees prioritàries d’agricultura i la gestió 
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dels espais forestals. Els compromisos concrets del pla de gestió seran proporcionats a l’ús i les 
característiques de la finca, s’establiran en concordança amb la preservació de la biodiversitat i 
la maximització dels serveis ecosistèmics. 

De la mateixa manera, des del Pla es vol facilitar la implementació del Pla agropecuari i les 
tasques desenvolupades per l’òrgan gestor per tal d’assegurar la continuïtat dels projectes 
productius i mantenir els usos agropecuaris de les finques del Parc. 

PROPOSTA  
Per tot l’exposat, es proposa estimar parcialment les al·legacions 

 
Nº:  62  Francesc Cardoner i Puig 
Nom:   Francesc Cardoner i Puig 
Adreça:  Pg. Ratapinyada, 13, 08197 EMD Valldoreix, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 256 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La majoria dels aspectes que sol·licita l’al·legant són idèntics als sol·licitats a les 
al·legacions número 35, 54 i 71. Pel que fa a aquests aspectes es dóna resposta conjunta 
a l’al·legació 35. 

La resta d’aspectes de l’escrit fan referència sobretot a temes de gestió i es poden resumir en: 
1. Regular el pas de gossos 
2. Controlar més i prohibir menys 
3. Reduir bosc en favor d’altres ambients 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 

A continuació es dóna resposta: 
1. Regular el pas de gossos 
Correspon a l’òrgan gestor del Parc la regulació específica referents a la circulació d’animals 
domèstics dins del Parc, que queda recollida en les seves ordenances. 

2. Controlar més i prohibir menys. 
L’al·legant troba un excés de prohibicions innecessàries que es podrien relaxar, facilitant el 
control i el seguiment de les normes més efectives. 

No és incompatible una regulació àmplia amb el control i seguiment de la seva aplicació. La 
normativa del PEPNat vol ser una normativa clarificadora i sintètica que reculli els criteris i 
principis bàsics que han de regir la gestió del Parc. 

3. Reduir bosc en favor d’altres ambients. 
A la Serra de Collserola, com a d’altres àmbits de Catalunya, ha anat evolucionant el bosc en 
detriment dels espais oberts. Aquest aspecte, com molt bé apunta l’al·legació, s’ha tingut en 
compte a l’hora de plantejar l’estratègia ecològica del PEPNat que es fonamenta en la 
preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics. Amb això, i per tal 
d’articular aquesta estratègia i donar-hi compliment, es plantegen quatre eixos estratègics: els 
dos primers estan més enfocats al manteniment i potenciació de la biodiversitat i els valors de 
l’espai i els segons estan més enfocats a l’ús i les dinàmiques que tenen lloc actualment a l’espai 
i a la minimització de les potencials pertorbacions tot cercant la dinamització del territori. Un dels 
eixos fa referència a la conservació dels elements de valor ecològic (i una de les propostes el 
foment del mosaic agroforestal) i per a que això pugui ser viable i esdevingui una realitat, es 
proposa un tercer eix basat en el foment de l’economia verda. 
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D’altra banda, com que l’estratègia ecològica està basada en una gestió dinàmica i adaptativa, 
el PEPNat, a través de l’Estudi Ambiental Estratègic, proposa una bateria d’indicadors que 
permetran fer el seguiment de l’evolució del territori i de les dinàmiques que hi tenen lloc. Amb 
això, un dels indicadors plantejats fa referència a la proporció de conreus/espais oberts, matollars 
i àrees forestals (indicador 2.1) amb una tendència desitjada d’assolir un major equilibri de les 
cobertes d’acord amb polítiques de gestió forestal. 

PROPOSTA  
Per tot l’exposat, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  63  Associació Can Pujades 
Nom:   Salvador Ferran Raubert 
Adreça:  c/ Reis Catòlics, 16, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 289 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’escrit d’al·legacions presentat per l’Associació Can Pujades fa referència a diversos 
aspectes que s’agrupen en set temes: Illes de tranquil·litat, qualificacions urbanístiques, 
urbanitzacions, activitats agrícoles i gestió dels projectes agroalimentaris, tancaments i 
ús públic. 

L’al·legant exposa un seguit de temes relacionats amb la MPGMCo i el PEPNat. Els aspectes 
que fan referència al document de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla 
especial, es responen a través de l’informe-valoració que forma part de l’expedient corresponent 
a la modificació. 

En el seu escrit s’agraeixen els esforços duts a terme per tal de fomentar el principi de participació 
ciutadana i l’ampliació del termini per a formular al·legacions. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa als temes relacionats amb el PEPNat s’exposa: 
1 Illes de tranquil·litat 
L’al·legant sol·licita que els objectius de les Illes de tranquil·litat es vegin millor reflectits en la 
normativa i en el Pla, amb una discriminació positiva, més enllà de les intencions. Creuen que no 
es potencien suficientment ni en la normativa ni en els usos (agraris, socials, pedagògics o, fins 
i tot, terapèutics, com són els horts.) 

Pel que fa a les Illes de tranquil·litat s’ha revisat el redactat de l’article en qüestió amb l’objectiu 
de que quedin millor reflectits els objectius i els criteris d’intervenció.  

2 Urbanitzacions 
En l’escrit es demana compactar urbanitzacions com Mas Fortuny. 

Tal i com s’exposa a la memòria del document aprovat inicialment, el Pla estableix uns criteris 
generals pel que fa a l’extinció de les construccions existents en situació de fora d’ordenació. En 
coherència amb el model de Parc i tal i com s’ha vingut plantejant al llarg del document, els 
principals aspectes considerats per a caracteritzar aquelles edificacions que generen una major 
pertorbació són la proximitat a zones sensibles, l’accessibilitat i les especificitats d’aquestes 
construccions (en aquest cas s’avaluen els dèficits i la seguretat). La compactació sol·licitada és 
contrària al marc legal vigent i als objectius del PEPNat. 
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3 Activitats agrícoles i gestió dels projectes agroalimentaris 
S’apunta la necessitat de dur a terme projectes agrícoles dins del Parc, superant la normativa 
que impossibilita fer aixoplucs o casetes de fusta (xarxa d’horts o galliners). Dins del mateix 
concepte, assenyalen les poques possibilitats de recuperació dels horts i espais agrícoles, fent 
referència al plànol d’ordenació 6.Valorització dels recursos naturals (segons numeració i 
nomenclatura de la documentació corresponent a l’Aprovació inicial), i demanen ampliar 
aquestes possibilitats incorporant els espais agrícoles de la dècada dels 50, citant diversos 
indrets. Tanmateix, subratllen la importància de la gestió pública del Parc a través de projectes 
públic-privats i lamenten que en cap lloc del Pla es parli d’aquesta necessitat. Per últim, l’al·legant 
enllista diferents projectes agroalimentaris, forestals i culturals de l’associació, i annexa la 
descripció dels projectes que estan portant a terme, sobre els quals no es formula cap sol·licitud 
específica. 

Pel que fa als aspectes esmentats, s’ha de dir que l’agricultura es permet en tot l’àmbit qualificat 
amb la clau 29co, pràcticament a la totalitat de l’àmbit del Parc Natural. En aquest territori es 
poden destinar al desenvolupament d’aquesta activitat totes les construccions i instal·lacions ja 
existents. La restricció del Pla fa referència a la implantació de noves construccions, no de 
l’activitat en si mateixa. Aquesta regulació respon a la necessitat de disminuir la proliferació de 
noves construccions en un espai ja molt construït, minimitzar l’ocupació del sòl, la fragmentació 
del territori i l’artificialització del paisatge, i recuperar al mateix temps l’extens patrimoni 
arquitectònic existent.  

Així mateix, la superfície corresponent a horts antics es pot recuperar com a conreus hortícoles, 
ja que aquestes explotacions estan permeses dins del Parc. La diferència entre les Àrees 
prioritàries d’agricultura i la resta del territori amb qualificació 29co és la necessitat o no de 
demanar autorització per implantar l’activitat i la possibilitat de noves construccions en aquest 
àmbit (casetes d’eines i construccions desmuntables per a allargar el cicle de conreu). 

D’altra banda, les Àrees prioritàries per l’agricultura es corresponen amb àrees de cultius actuals 
i fàcilment recuperables. Aquests últims abasten zones que es van deixar de cultivar en els 
darrers anys però que encara conserven l’aspecte d’un camp de conreu i el bosc no hi ha entrat 
(només hi ha vegetació herbàcia o arbustiva) o bé només hi comença a aparèixer algun arbre 
forestal. La seva delimitació parteix de l’anàlisi de les parcel·les agrícoles realitzat pel Consorci 
del Parc l’any 2007-10 i actualitzat amb les dades del SIGPAC de l’any 2018,  i s’han definit en 
coordinació amb l’òrgan gestor. Arrel d’aquesta i altres al·legacions presentades dins del marc 
de la fase d’informació pública de l’Aprovació inicial del PEPNat s’han modificat les superfícies 
de les Àrees prioritàries per l’agricultura associades a les finques Can Canaris, Can Valldaura i 
Can Coscoll, per a ajustar-la a la realitat. 

Pel que fa a la adquisició de finques privades per a facilitar la gestió pública del Parc, aquesta no 
ha de passar necessàriament per l’expropiació de les finques. Així, des del Pla s’aposta per 
l’establiment d’acords publico-privats per aconseguir una gestió activa, compartida i sostenible. 
El paper de l’òrgan gestor en aquest cas és establir els paràmetres d’aquests acords en 
concordança amb la preservació de la biodiversitat i la maximització dels serveis ecosistèmics. 
A més, dins del mateix concepte d’aconseguir la gestió compartida d’aquest espai protegit, la 
MPGMCo estableix l’obligació de tramitar un pla de gestió de la finca per al desenvolupament 
dels usos admesos que tenen més impacte. 

4 Tancaments 
Es demana regular els tancaments de finques privades dins del Parc, amb criteris com marcar 
límit a prop de l’edificació principal.  

Com a principi general el Pla Especial limita la construcció de tanques i murs donat l’efecte 
barrera que aquests generen al territori i tenint en compte la importància de la connectivitat 
interna i externa de Collserola. 
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En general, és desitjable que al medi natural no hi hagi tancaments, als efectes que la fauna es 
pugui moure lliurament sense patir l’efecte barrera, les col·lisions o quedar-s’hi enganxada, i que 
els usuaris es puguin desplaçar pels camins senyalitzats sense patir l’impacte visual que 
ocasionen. En aquest sentit, des del Pla es recomana que sempre que sigui possible s’han 
d’evitar els tancaments. A l’article 23 de la normativa (article 25 segons nova numeració) 
s’estableix la regulació específica Pel que fa als tancaments dins del Parc Natural. En aquest 
sentit, per tal d’evitar l’aparició de tancaments incoherents amb el context del Parc Natural es 
proposa afegir en el redactat de l’epígraf 23.7 que serà l’òrgan gestor qui concretarà les 
determinacions tècniques sobre les tanques i els murs, d’acord amb les normes pròpies de 
paisatge, així com la idoneïtat i necessitat de la seva implantació i les característiques de les 
mateixes, tal i com recull a l’article 5 de la normativa. 

5 Ús públic 
Pel que fa al plànol 8 d’ordenació (plànol 7 segons nova numeració) es demana afegir dos passos 
de vianants en el creuament amb la xarxa viària: a. Pas de carreteres BP 1417, font de Bacallà i 
b. creuament BP 1462, al revolt de les Monges, Àrea Santa Maria – Vil·la Joana. 

S’afegiran a les actuacions previstes les solucions de creuament en aquests dos punts, tant a la 
memòria d’ordenació com en el plànol d’ordenació 7 (segons nova numeració) i es tindrà en 
compte a l’avaluació econòmica del Pla. 

PROPOSTA  
S’estimen les al·legacions referents a la revisió del redactat de les Illes de tranquil·litat i a les 
actuacions proposades referents a l’ús públic, i es desestimen la resta de les al·legacions. 

 
Nº:  64  Josep Carné Simó (Casal d'avis) 
Nom:   Francesc Cardoner 
Adreça:  c/ Tibidabo, 7, 08197 EMD Valldoreix, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 257 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant exposa que el Casal d’Avis de Valldoreix fa seves la totalitat de les al·legacions 
presentades pel Sr. Franscesc Cardoner, i en especial les que fan referència als camins 
de Valldoreix. 

Manifesten que els camins de Valldoreix constitueixen una xarxa bàsica per la gent i que en cap 
cas els agradaria veure´ls desaparèixer.  

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència a l’informe-valoració número 62, per tant es 
donarà resposta conjunta a través d’aquest informe.  

 
Nº:  65 i 83  Suministros de Arcilla S.A. 
Nom:   Carlos Portabella de Nadal 
Adreça:  c/ Bolívia, 2, 08754, El Papiol 
Registre d’entrada:  Núms. 243 i 245 de 09/01/2019  
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1    

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant ha presentat dos escrits diferents (núms. de registre 243 i 245 de 09/01/2019), 
als quals es dóna resposta conjuntament en aquest informe-valoració. 

En l’escrit amb núm. de registre 243 de 09/01/2019, l’al·legant aporta dos informes tècnics 
i sol·licita que es modifiqui l’àmbit i límit del PEPNat excloent les finques delimitades, així 
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com que es modifiquin les condicions tècniques de restauració de l’activitat que proposa 
el PEPNat de conformitat amb els informes aportats. 

En l’escrit amb núm. de registre 245 de 09/01/2019, l’al·legant adreça les seves sol·licituds 
a la MPGMCo que s’està tramitant en paral·lel al PEPNat, però amb repercussions sobre 
el Pla, i es reitera en les aportacions. Afegeix a les sol·licituds dels primers dos escrits 
que es modifiqui la normativa del PEPNat per a permetre la restauració d’activitats 
extractives amb rebliment amb residus inerts.  

1 Exposició de la situació: 
L’al·legant fa una sèrie d’observacions respecte la situació administrativa i del desenvolupament 
de l’activitat extractiva i del programa de restauració per la seva part: 

Al·legació amb núm. de registre 243 de 09/01/2019 
- Justifiquen titularitat de les autoritzacions mineres de les pedreres Sílvia i Ampliació 

Sílvia (núm. 1.513) i Can Mas (núm. 2.031), incloses en límit del Pla Especial (entenem 
PEPNat), així com les de les empreses encarregades de la seva restauració, incloent 
abocador de runes (UTE SILVIA II). 

- Exposen que ambdues llicències abasten, en conjunt, l’àmbit del “Pla Especial de 
Restauració i Delimitació de la Zona Extractiva d’Argiles El Papiol” del que diuen s’està 
tramitant una modificació puntual. 

- Indiquen que part de les finques propietat de l’al·legant no estan incloses dins l’àmbit del 
PNSC, i que el PEPNat no pot modificar, sense justificació, el seu àmbit i incloure-les, 
en ser una norma reguladora d’usos de l’àmbit ja establert del propi Parc. 

- Diuen que existeixen errors en la identificació per part del PEPNat de les activitats 
existents, que serien: 

1. Santa Teresa (núm. 405), totalment finalitzada i restaurada. 
2. Sílvia (núm. 1513), en explotació i amb restauració iniciada. 
3. Ampliació Sílvia, ja esgotada i en procés de finalització de la seva 

restauració. 
4. Can Mas, també esgotada i en restauració. 

- Diuen que l’activitat s’ha desenvolupat al llarg del termini fixat en el seu Pla Especial i 
seguint les seves prescripcions tècniques, però que per causes majors (crisi econòmica 
de l’any 2007) no s’ha finalitzat la seva restauració, excepte pel que fa a l’antiga 
explotació Santa Teresa, ja restaurada, havent-se iniciat part de l’activitat Sílvia. 

- Diuen que el CPNSC va informar favorablement sobre la modificació del Pla Especial de 
les argiles del Papiol, i adjunten copia del seu informe. 

- Demanen que es tingui en compte l’informe tècnic que aporten al Document 3 de 
l’al·legació, per a que hi hagi una coordinació quant a la restauració morfològica i 
ambiental, així com una correcta delimitació dels espais. 

- Demanen que es corregeixin aspectes de l’Annex 4 del PEPNat quant a les activitats 
incloses en l’àmbit de les Argiles del Papiol, la situació en la que es troben, així com la 
proposta de restauració feta al mateix. 

Al·legació amb núm. de registre 245 de 09/01/2019 
- Justifiquen titularitat de les autoritzacions mineres de les pedreres Sílvia i Ampliació 

Sílvia (núm. 1.513) i Can Mas (núm. 2.031), incloses en límit del Pla Especial (entenem 
PEPNat), així com les de les empreses encarregades de la seva restauració, incloent 
abocador de runes (UTE SILVIA II). 

- Exposen que ambdues llicències abasten, en conjunt, l’àmbit del “Pla Especial de 
Restauració i Delimitació de la Zona Extractiva d’Argiles El Papiol” del que diuen s’està 
tramitant una modificació puntual. 
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- Diuen que l’activitat s’ha desenvolupat al llarg del termini fixat en el seu Pla Especial i 
seguint les seves prescripcions tècniques, però que per causes majors (crisi econòmica 
de l’any 2007) no s’ha finalitzat la seva restauració, excepte pel que fa a l’antiga 

- Comenten que ja ha estat assolida la restauració de l’explotació Santa Teresa (àmbit 
nord – oest de l’activitat Ampliació Silvia) mitjançant el seu rebliment amb runes i altres 
residus amb un resultat òptim.  

- Diuen que el CPNSC va informar favorablement sobre la modificació del Pla Especial de 
les argiles del Papiol, i adjunten copia del seu informe. 

- Demanen modificació de l’article 34 de la Normativa del PEPNat perquè es permetin els 
residus inerts com a material de restauració de les activitats extractives. 

- Demanen que es tingui en compte l’informe tècnic que aporten al Document 3 de 
l’al·legació, per a que hi hagi una coordinació quant a la restauració morfològica i 
ambiental, així com una correcta delimitació dels espais. 

2 Sol·licituds: 
Tenint en consideració les observacions anteriors, l’al·legant sol·licita: 

1. Que es modifiqui l’àmbit i límit del PEPNat en el sentit d’excloure les finques de referència 
(indicades amb trama de color taronja a l’Annex 1 de l’al·legació), de conformitat amb 
l’informe tècnic que acompanya com a Document 1. 

2. Que es modifiquin les condicions tècniques de restauració del PEPNat de conformitat 
amb l’informe que s’aporta com a document número 3. 

3. Es modifiqui l’article 34 del PE de Collserola per tal de permetre l’activitat de restauració 
amb residus inerts de conformitat amb les llicències atorgades dins l’àmbit del PEU de 
les argileres del Papiol i el Programa de Restauració aprovat, i de forma transitòria (en 
concordança amb l’establert en l’article 42). 

4. O, en el seu cas, es prevegi una Disposició transitòria específica per a l’àmbit del Pla 
Especial Urbanístic de les activitats mineres i de restauració a les argileres del Papiol i 
les seves actualitzacions, que permeti mantenir les activitats existents de conformitat 
amb les llicències i autoritzacions ambientals atorgades amb residus inerts, i fins a la 
finalització de la restauració. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Modificar l’àmbit i el límit del PEPNat en el sentit d’excloure les finques de 
referència (indicades amb trama de color taronja a l’Annex 1 de l’al·legació), de conformitat 
amb l’informe tècnic que acompanya com a Document 1. 
L’al·legant indica que s’han comès una sèrie d’errors pel que fa a la zonificació que fa el PEPNat 
de l’àmbit que interessa, el de les activitats extractives de les Argiles del Papiol i de les quals n’és 
titular. El primer d’aquests fa referència a unes finques propietat seva que no estan incloses dins 
del PNSC però sí de l’àmbit d’aplicació del PEPNat, dient que aquest no pot modificar l’àmbit del 
propi Parc. L’al·legant s’està referint a la zonificació definida pel Pla com a Espai funcional i que, 
és cert, es troba fora dels límits del Parc Natural. A l’article 62.1 de la Normativa del PEPNat 
(article 61 segons nova numeració) es defineix l’Espai funcional com segueix: “L’Espai funcional 
comprèn els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, 
per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el 
compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural”. Així mateix, 
a l’article 64.1, referit a la vinculació normativa de l’Espai funcional es diu “En l’Espai funcional el 
Pla estableix directrius i recomanacions...” i a l’article 64.3 (article 63 segons nova numeració)  
“Les recomanacions es consideren adients per assolir l’objecte del Pla però s’entenen sotmeses 
a les valoracions d’oportunitat o conveniència que l’administració competent pugui fer en el 
moment de l’actuació...”. Així, com es desprèn de la normativa citada, la delimitació de l’Espai 
funcional no suposa cap canvi vinculant a nivell normatiu en el marc urbanístic que regeix aquest 
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àmbit i les finques que s’hi troben. En conseqüència, i tal com ja diu l’al·legant, l’aprovació del 
PEPNat no pot suposar un canvi en la delimitació del PNSC i, en efecte, no ho fa, donat que 
recull els límits que estableix el Decret 146/2010 de declaració de Parc Natural.  

2. Modificar les condicions tècniques de restauració del PEPNat de conformitat amb 
el contingut de l’Informe que s’aporta com a document número 3 
L’al·legant demana que es tingui en compte l’Informe tècnic per tal que hi hagi coordinació en la 
restauració de l’activitat entre el PEPNat i l’establert al Programa de restauració. En aquest sentit, 
dir que, sobre el marc regulatori de l’Annex 4 del PEPNat, s’estableix “...en base al potencial de 
cadascuna de les activitats, estat i ubicació, es vol definir quina és la millor estratègia a aplicar i 
quins han de ser els criteris i recomanacions a tenir en compte.” D’aquesta manera, i com queda 
explicitat a l’Annex, les propostes de restauració fetes, així com la zonificació de cada activitat 
extractiva, s’han de considerar recollides a mode de recomanacions, sens perjudici de la situació 
legal actual en que es trobi cada activitat. No és objecte del PEPNat, tanmateix, una definició 
concreta del projecte de restauració de l’activitat, de la qual s’haurà de fer càrrec el titular de 
l’activitat. En tot cas, arrel de l’aprovació del PEPNat s’haurà de valorar, si així es considera, fer 
un replantejament del Programa de Restauració de l’activitat, que hauria d’anar acompanyat de 
la seva corresponent modificació, per tal de tenir en compte els objectius de declaració del Parc 
Natural i assegurar que se’ls dóna compliment. A més a més, es considera que no escauria 
adaptar la proposta de restauració concreta que fa l’informe tècnic aportat per l’al·legant, doncs 
s’estima que la que es planteja al PEPNat seria la més adequada en relació amb els objectius 
del Pla i els valors ambientals de l’àmbit en el que estan emplaçades les activitats extractives 
propietat del titular. 

L’al·legant cita el mateix informe tècnic indicant l’existència d’una sèrie d’errors en la delimitació 
de les activitats extractives fetes pel PEPNat. A l’hora de delimitar els àmbits ocupats per 
activitats extractives, el PEPNat es refereix exactament a les superfícies oficials d’aquestes 
provinents de cartografia actualitzada aportada per l’administració competent en aquesta 
matèria, extreta dels plànols que inclouen els expedients d’autorització de les activitats 
extractives i que es recullen també als corresponents Programes de Restauració. Així, el Pla 
Especial s’ha de basar forçosament en aquesta informació a l’hora de plantejar tant l’avaluació 
de l’estat administratiu, legal i ecològic, com de les propostes de restauració ecològica que fa, i 
així ho fa i ho representa sobre la seva cartografia, de manera que es considera que no es dóna 
cap inconcreció en aquest aspecte. 

Per últim, pel que fa a la restauració de l’àmbit Santa Teresa (nord-oest de l’activitat Ampliació 
Silvia), del que l’al·legant afirma que s’ha assolit totalment la seva restauració, dir que a la 
cartografia de l’Annex 4 del PEPNat s’inclou en la zonificació com a “superfície en procés de 
restauració amb potencials valors per la biodiversitat” i no com a “superfície restaurada a 
mantenir” degut a que el bosc de pi blanc objectiu del Programa de restauració es troba encara 
allunyat d’un estat de maduresa, comptant amb exemplars de pi joves i part de la superfície en 
part desproveïda de vegetació, per la qual cosa caldrà esperar per veure’n la seva correcta 
evolució. Tot i així, s’entén que la restauració ecològica s’ha desenvolupat de forma satisfactòria 
fins el present moment i al mateix Annex 4 no es planteja cap actuació de restauració addicional 
per aquest àmbit. 

3. Modificar l’article 34 del PE de Collserola per tal de permetre l’activitat de 
restauració amb residus inerts de conformitat amb les llicències atorgades dins l’àmbit 
del PEU de les argileres del Papiol i el Programa de Restauració aprovat, i de forma 
transitòria (en concordança amb l’establert en l’article 42). 
Respecte la demanda de l’al·legant d’una modificació de l’article 34 de la Normativa del PEPNat 
per permetre el rebliment amb residus inerts, el mateix al seu punt 1 estableix “El Pla identifica 
unes Àrees d’especial significació per raó de valors geològics i ambientals que cal ordenar de 
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forma específica” i al 2, “L’objectiu d’aquestes àrees és potenciar els seus valors naturals de 
manera individualitzada prioritzant la conservació dels elements d’interès ambientals existents, 
limitant i regulant l’accés públic i fent-ho compatible amb la seva posada en valor com a espai 
d’interpretació i coneixement sempre i quan aquests valors no es vegin compromesos”. 
Perseguint aquest objectiu, al punt 4a) es diu “En cap cas s’admetrà la restauració dels sistemes 
naturals amb el rebliment de qualsevol tipus de residu...”. Tanmateix, es considera compatible la 
restauració amb materials inerts tal i com apunta el titular de l’activitat extractiva que té aprovada 
la restauració d’una part de l’àmbit, i així es matisa aquest punt de l’article especificant que: “(...) 
En cap cas s’admetrà la restauració dels sistemes naturals amb el rebliment de qualsevol tipus 
de residu que no sigui inert, ni tampoc s’admetran subproductes que incorporin entre els seus 
components, elements provinents de restes de matèria orgànica i/o productes derivats del 
petroli”. 

4. O, en el seu cas, preveure una Disposició transitòria específica per a l’àmbit del 
Pla Especial Urbanístic de les activitats mineres i de restauració a les argileres del Papiol 
i les seves actualitzacions, que permeti mantenir les activitats existents de conformitat 
amb les llicències i autoritzacions ambientals atorgades amb residus inerts, i fins a la 
finalització de la restauració. 
En relació amb aquesta regulació, cal dir que en el document per a l’aprovació provisional s’ha 
desplaçat l’article 42 de la Normativa a la Disposició Transitòria, d’acord amb l’informe de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals de la Modificació Puntual que acompanya el Pla 
Especial, amb la finalitat de clarificar encara més que es tracta d’usos admesos amb caràcter 
transitori, mentre duri l’autorització. 

PROPOSTA  
1. Desestimar l’al·legació respecte als canvis en els límits de l’àmbit del PEPNat, degut a 

que aquest, en la seva delimitació, inclou les finques citades per l’al·legant a l’Espai 
funcional, sense modificar els límits del Parc Natural de la Serra de Collserola i sense 
comprometre el règim urbanístic ni la normativa a aplicar sobre aquests terrenys. 

2. Desestimar l’al·legació respecte modificar les condicions tècniques de la restauració 
adaptant-les a l’informe tècnic presentat, atès que el PEPNat, al seu Annex 4, fa unes 
propostes de restauració que s’estima que garantirien els objectius de conservació del 
Pla, en qualitat de recomanacions i sense ser vinculant normativament. A més, cal 
recalcar que les propostes representen estratègies de restauració i no pas projectes 
concrets, sense ser el seu objectiu entrar a fons en detalls tècnics de les actuacions de 
restauració que, en tot cas, correspondrien al titular de l’activitat extractiva i/o a 
l’encarregat d’executar el projecte de restauració.  

3. Estimar l’al·legació matisant l’article 34 de la Normativa del PEPNat i fent referència 
explícita als residus inerts. 

4. Estimar l’al·legació de preveure una Disposició transitòria específica per a les activitats 
extractives presents al Parc. 

 
Nº:  66 i 82  UTE Silvia II 
Nom:   Andreu Puigfel Bach 

Ramón Tella Ribes 
Adreça:  c/ Bolivia 2, 08754, El Papiol 
Registre d’entrada:  Núms. 242 i 246 de 09/01/2019 
Contingut:                    Escrit d’al·legacions, Annex 1    
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SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant ha presentat dos escrits diferents (núms. de registre 242 i 246 de 09/01/2019) i 
les consideracions i sol·licituds dels dos es tracten en aquesta mateixa resposta. En el 
segon, l’al·legant adreça les seves sol·licituds a la MPGMCo que s’està tramitant en 
paral·lel al PEPNat i es reitera en les mateixes sol·licituds que el primer, de manera que es 
tracten conjuntament. 

Sol·licita que es modifiqui la normativa del PEPNat per a permetre la restauració 
d’activitats extractives amb rebliment amb residus inerts, i que es modifiquin les 
condicions tècniques de restauració de l’activitat que proposa el PEPNat de conformitat 
amb aquest. 

1 Exposició de la situació 
L’al·legant fa una sèrie d’observacions respecte la situació administrativa i del desenvolupament 
de l’activitat extractiva i del programa de restauració per la seva part: 

- Justifiquen titularitat de l’UTE SILVIA II, constituïda per Restauracions i serveis El Papiol, 
S.A. i Gestora de runes de la construcció S.A. de les llicències ambientals de restauració 
i del dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de l’activitat extractiva 
Sílvia 1513, així com altres autoritzacions, abastant l’àmbit del Pla Especial 

- Indiquen que les mateixes tenen certificat de compatibilitat urbanística emès per 
l’Ajuntament del Papiol. 

- Diuen que l’activitat s’ha desenvolupat al llarg del termini fixat en el seu Pla Especial i 
seguint les seves prescripcions tècniques, però que per causes majors (crisi econòmica 
de l’any 2007) no s’ha finalitzar la seva restauració, excepte pel que fa a l’antiga 
explotació Santa Teresa, ja restaurada, havent-se iniciat part de l’activitat Sílvia. 

- Diuen que el CPNSC va informar favorablement sobre la modificació del Pla Especial de 
les argiles del Papiol, i adjunten copia del seu informe. 

- Informen de que s’ha tramitat la Modificació Puntual del Pla Especial urbanístic de 
restauració i delimitació de la zona extractiva d’Argiles del Papiol, amb la que es pretén 
donar continuïtat a l’activitat de referència. 

- Demanen que es modifiqui l’article 34 de la Normativa del PEPNat en el sentit de 
permetre residus inerts com a material de restauració de les activitats extractives. 

- Demanen que es corregeixin aspectes de l’Annex 4 del PEPNat quant a les activitats 
incloses en l’àmbit de les Argiles del Papiol, la situació en la que es troben, així com la 
proposta de restauració feta al mateix. 

2 Sol·licituds: 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant són idèntics als sol·licitats a les al·legacions número 65 i 83. 
Així, es dóna resposta conjunta dels aspectes repetits a les al·legacions 65 i 83. 

 

Nº:  67  Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Nom:   Alfredo Santín Pérez 
Adreça:  N-340, km 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 236 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’escrit d’al·legacions presentat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat fa referència a un 
conjunt de parcel·les per les quals se sol·licita suprimir o introduir canvis en la delimitació dels 
Espais d’interès connector establerta en el PEPNat (espais connectors funcionals i xarxa hídrica 
d’interès connector) així com la xarxa hídrica representada en els plànols a nivell informatiu. 
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L’escrit justifica aquesta sol·licitud en base a les qualificacions urbanístiques. En l’escrit s’exposa 
que no totes les parcel·les són propietat de l’al·legant. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’escrit d’al·legació no argumenta suficientment els canvis sol·licitats, doncs es limita a apuntar 
la consonància amb les qualificacions urbanístiques proposades en la MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. L’objectiu i delimitació dels espais d’interès connector va més enllà de les 
qualificacions del planejament urbanístic ja que respon a la seva funcionalitat en la connectivitat 
ecològica del territori, un dels aspectes fonamentals del Pla. 
 
El Pla identifica els Espais d’interès connector per tal de conservar i millorar la biodiversitat i els 
processos ecològics que tenen lloc al Parc. Així, l’objectiu d’aquests espais és garantir de manera 
general la permeabilitat territorial, des del punt de vista de la connectivitat ecològica, tant a 
l’interior del Parc Natural com entre el Parc i la resta del territori, en particular amb la resta 
d’espais oberts de la regió metropolitana. El Pla identifica dues categories d’Espais d’interès 
connector en base a la seva funcionalitat:  

- Espais connectors funcionals: espais amb ecosistemes ben desenvolupats que afavoreixen 
el moviment dels organismes, i  

- Xarxa hídrica d’interès connector: associada als cursos fluvials que són capaços de 
travessar amb bona permeabilitat les principals barreres d’infraestructures de la perifèria de 
la Serra. 

La delimitació gràfica d’aquests espais és l’establerta al plànol d’ordenació 3, considerant que 
els plans o projectes que els afectin poden de manera justificada ajustar la delimitació si és 
necessari per a garantir els objectius específics de la protecció d’aquests espais. Així mateix, 
mitjançant pla especial urbanístic de manera justificada també es podrà incorporar nous espais 
dins de les categories establertes. 
 
Pel que fa a la xarxa hídrica que s’incorpora a nivell informatiu, la delimitació parteix de la base 
topogràfica contínua 3D d'escala 1:1000, d'àmbit urbà i rústic de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols 
fotogramètrics digitals (2015) d’aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel. Es considera que 
no es fonamenten els canvis sol·licitats en relació a la xarxa hídrica.  

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a la supressió o modificació de la delimitació dels 
Espais d’interès connector per les parcel·les citades doncs aquesta no respon a la qualificació 
urbanística si no a la seva funcionalitat en la connectivitat ecològica del territori. Així mateix, no 
es fonamenten els canvis sol·licitats en relació a la xarxa hídrica. 

 

Nº:  68  Angeles Belarre Castro 
Nom:   Angeles Belarre Castro 
Adreça: Carretera de Sant Cugat (Carretera de l'Arrabassada), 81-91, 08035, 

Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 228 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana 
l’exclusió integra de la finca situada a la carretera de Sant Cugat núm 81-01 de l’àmbit del Parc i 
del Pla especial.  
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La documentació aportada incorpora la resolució estimativa de les al·legacions emesa per la 
Directora general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 9 d’agost, i 
l’informe emès per la Cap de Servei de Planificació de l’Entorn natural, de 25 d’abril de 2018, que 
ratifica que la totalitat de la finca s’ha d’excloure del Parc.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’àmbit del PEPNat és el definit als plànols d’ordenació. Comprèn l’Espai funcional i els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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, d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010. Aquesta 
delimitació incorpora les modificacions aprovades pels Acords de Govern GOV/145/2015, d'1 de 
setembre i GOV/23/2017, de 7 de març, amb la descripció escrita i gràfica publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6951.  

Pel que fa a la definició dels límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel Decret 146/2010. Per tant, caldrà esperar a la publicació de 
l’Acord de Govern amb la descripció de la delimitació corregida per tal de considerar la finca de 
l’al·legant exclosa de l’àmbit del Pla especial.  

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació. Caldrà esperar a la publicació de l’Acord de Govern amb la 
descripció de la delimitació corregida per tal de considerar la finca de l’al·legant exclosa de l’àmbit 
del Pla especial. 

 
Nº:  69  Dromati S.A. 
Nom:   Pedro Ledesma Martínez 
Adreça:  c/ Congost 6, 08630, Abrera 
Registre d’entrada:  Núm. 226 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita esmenes relacionades amb diferents aspectes que s’agrupen en tres 
temes: annex 9. Inventari de patrimoni cultural, àrees prioritàries d’agricultura i ús públic. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’al·legant exposa un seguit de temes relacionats amb la MPGMCo i el PEPNat. Els aspectes 
que fan referència al document de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla 
especial, es responen a través de l’informe-valoració que forma part de l’expedient corresponent 
a la modificació. 

Pel que fa als temes relacionats amb el PEPNat s’exposa: 
1 Annex 9. Inventari de patrimoni cultural  
Es demana corregir la fitxa SF.007 pel que fa la descripció de l’element. S’adjunta com annex 
proposta de la fitxa en qüestió. 

La descripció de l’element en les fitxes de l’Annex 9 fa referència a la volumetria de l’element i 
no a la descripció dels usos actuals o altres dades complementàries. Així, s’ampliarà la descripció 
de l’element segons la informació aportada, obviant les parts que fan referència als usos, i 
s’actualitzarà la fitxa amb les fotografies aportades.  
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2 Àrees prioritàries per l’agricultura  
Es demana tenir en compte les Àrees prioritàries per l’agricultura estudiades amb detall al Pla 
especial de Can Canaris i representar-les en els plànols d’ordenació 01. Estructura del Pla i 06. 
Valorització dels recursos naturals. Adjunten annex amb la documentació referent al Pla especial 
esmentat. Esmenten, a més, que el plànol 05 (segons nova numeració) identifica les feixes 
agrícoles com a pastures.  

Les Àrees prioritàries per l’agricultura es corresponen amb àrees de cultius actuals i cultius 
fàcilment recuperables. Aquests últims abasten zones que es van deixar de cultivar en els darrers 
anys però que encara conserven l’aspecte d’un camp de conreu i el bosc no hi ha entrat (només 
hi ha vegetació herbàcia o arbustiva) o bé només hi comença a aparèixer algun arbre forestal. 
La seva delimitació parteix de l’anàlisi de les parcel·les agrícoles realitzat pel Consorci del Parc 
l’any 2007-10 i actualitzat amb les dades del SIGPAC de l’any 2018,  i s’han definit en coordinació 
amb l’òrgan gestor. Un cop revisat l’estudi del Pla especial de Canaris, presentat per l’al·legant 
es proposa acceptar les esmenes formulades per la propietat. 

Pel que fa a les antigues feixes agrícoles que el Pla identifica com Àrees prioritàries de pastura, 
o sigui àrees aptes per la pastura, comentar que en aquest cas s’han definit com a tal per 
l’existència de prats d’albellatge en aquesta zona. Aquests terrenys, així com les franges de 
prevenció d’incendis, les àrees de repoblacions, els camps de conreu en deixiu o les aclarides 
de bosc es consideren àmbits idonis per la pastura com a eina de prevenció d’incendis forestals 
i manteniment d’hàbitats. 

3 Ús públic 
En relació a aquest apartat se sol·licita: 
a. Incorporar en el plànol 7. Us públic (segons la numeració de la documentació corresponenet 

a l’Aprovació inicial) la proposta de la masia de Can Canaris com a dotació 
potencial/restaurant/ equipament o hípica.  

b. Pel que fa a la xarxa viària, considerar el Camí de Torre Abadal Can Capellans (fitxa F01 de 
l’Inventari de camins) com a camí estructurant i preveure les actuacions necessàries per a 
millorar les connexions amb la trama urbana, tenint en compte que forma part de la xarxa de 
camins de prevenció d’incendis. 

 
A continuació es dóna resposta als punts exposats: 
a. Tot i que a l’aprovació inicial es recollien els usos admesos segons la MPGMCo i el Pla 

especial, es proposa, de cara a la aprovació provisional del PEPNat, suprimir aquesta 
informació dels plànols d’ordenació per a una millor claredat i per tal d’evitat repeticions 
innecessàries entre ambdós documents. Així, la informació sobre els usos admesos segons 
la MPGMCo es recolliran a les fitxes del Catàleg. Pel que fa als usos potencials del PEPNat, 
com ara les hípiques, aquests es regulen a través de la normativa del Pla i les determinacions 
de la memòria d’ordenació.  

b. Per definició els camins estructurants són els camins del Parc que millor s’adeqüen al model 
d’ús públic i a les necessitats de la mobilitat dels visitants a diferents escales. Poden pertànyer 
a dues categories: Grans Recorreguts (GRs), Petits Recorreguts (PRs) i altres itineraris de 
rang superior, i microxarxa. Els primers conformen itineraris que travessen el Parc i la majoria 
en sobrepassen els límits, com són els Grs i PRs, o coincideixen amb camins que enllacen 
amb d’altres xarxes per a l’ús públic d’escala superior, com la xarxa ciclable metropolitana o 
la Ronda Verda. El camí F01 Camí de Torre Abadal Can Capellans no compleix aquestes 
característiques, ni tampoc la dels camins de la microxarxa, per aquesta raó està incorporat 
a la xarxa dinàmica com a camí no estructurant. Pel que fa a les connexions esmentades, 
tampoc s’adiuen a les característiques d’un camí estructurant. Per últim, s’ha de dir que 
l’Inventari de camins inclòs en el Pla especial (Annex 10) inclou la xarxa rodada no bàsica 
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que és aquella que el planejament general no reconeix amb una clau urbanística específica. 
Inclou els camins i les pistes de caràcter permanent que són d’accés motoritzat, com ara 
accessos a la xarxa rodada bàsica, a edificis del Catàleg de masies, etc. Dins d’aquesta 
categoria es recullen els camins de la xarxa de prevenció d’incendis.  

PROPOSTA  
Es proposa estimar les al·legacions referents a l’ampliació de la descripció de l’element inclòs a 
l’Annex 9. Inventari de patrimoni cultural i a la modificació de les Àrees prioritàries per l’agricultura 
i desestimar la resta d’al·legacions. 

 
Nº:  70  Josep Àngel Noguera Cortés 
Nom:   Josep Àngel Noguera Cortés 
Adreça:  Av/ Pere Planas, 77, 08198, La Floresta, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 198 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Manifesta ser titular d’una finca ubicada al nucli de La Floresta, al terme municipal de Sant Cugat 
del Vallès. En el seu escrit d’al·legacions es realitza un recull de la normativa sectorial relativa a 
la prevenció d’incendis forestals. Es posa de manifest que el PEPNat incompliria aquesta 
normativa pel que fa al tractament que es dóna als terrenys situats entre el carrer Moret i 
l’avinguda Pere Planas del nucli de La Floresta, on es preveu un cul de sac que impossibilitaria 
una possible actuació per part dels vehicles d’emergències. Proposa una connexió diferent entre 
els esmentats carrers per tal de donar compliment a la normativa d’incendis. Exposa també que 
troba la documentació de l’apartat 8.2.5.3 del Pla especial molt insuficient en matèria 
d’accessibilitat de vehicles de Serveis d’Emergències.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa al PEPNat, s’ha de dir que la prevenció d’incendis forestals és un tema transversal 
que s’ha tractat en diferents apartat del document. Així, el Pla aposta clarament per una política 
activa de prevenció d’incendis donat que es considera, a banda dels aspectes socials i ecològics, 
molt més efectiu i rendible econòmicament actuar en la reducció dels incendis que en la reparació 
dels danys ocasionats pel foc i les seves conseqüències.   

En aquest sentit, en els apartats 5.2.4.2. Franges de prevenció d’incendis i 5.5.2. Prevenció 
d’incendis, així com en els plànol de la sèrie d’informació 05. Factors abiòtics: Cicle de l'aigua i 
19. Gestió forestal, es descriu tot el dispositiu i la xarxa del sistema de prevenció contra incendis. 
A més, el Pla especial recull a l’annex 10. Inventari de camins, tots els camins de la xarxa de 
camins de prevenció d’incendis  com una xarxa específica de camins del Parc, per a una millor 
gestió d’aquests camins. El CPNSC realitza el manteniment d’aquests camins de forma triennal 
i el Dispositiu està coordinat pel Consorci del Parc de Collserola. 

D’altra banda, hi ha un seguit de mesures que incideixen també en la prevenció d’incendis. Pel 
que fa a aquestes propostes específiques del Pla especial considerem necessari assenyalar els 
següents aspectes:  

1. El Pla especial fomenta el mosaic agroforestal, que genera ecotons, que permeten 
incrementar els hàbitats i la biodiversitat, o espais de transició entre els hàbitats naturals i els 
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conreus, alhora que maximitza els serveis ecosistèmics de regulació, en tant que incrementen 
la prevenció d’incendis forestals, entre d’altres (8.2.2.2. Usos i activitats agrícoles). 

2. El PEPNat fomenta la pastura com a eina de prevenció d’incendis forestals i la gestió 
d’hàbitats (apartat 5.2.3. Usos i activitats ramaderes i 8.2.2.3. Usos i activitats ramaderes). A 
més, es defineixen unes Àrees prioritàries per l’agricultura, que incorporen les franges de 
prevenció d’incendis més aptes per a ser pasturades.  

3. S’estableix l’obligatorietat d’un instrument d’ordenació forestal per aconseguir una gestió 
forestal sostenible i continuada, que disminueix la vulnerabilitat del bosc front els grans 
incendis forestals.  

L’apartat 8.2.5.3. Prevenció d’incendis, doncs, no recull la totalitat de les estratègies del Pla en 
relació a la prevenció d’incendis, sinó que preveu les actuacions necessàries per a la compleció 
d’aquesta xarxa al Turó de Montcada i al Puig Pedrós de l’Obac, on actualment es detecta un 
dèficit en relació a de la xarxa de prevenció d’incendis. 

D’altra banda, cal posar de manifest que el present instrument de planejament urbanístic ha estat 
sotmès a informe de la Direcció general de prevenció, extinció d'incendis i salvament, així com 
de la Direcció General de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  71  Valldoreix Espais Naturals 
Nom:   Valldoreix Espais Naturals 
Adreça:  c/Sant Albert s/n, 08197, EMD Valldoreix, Sant Cuga del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 192 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant són idèntics als sol·licitats a les al·legacions número 35, 54 
i 62. Pel que fa a aquests aspectes es dóna resposta conjunta a l’al·legació 35. 

 
Nº:  72  Juan Esteban León Miró 
   Manuel Leon Miró 
   Carlos León Miró 
Nom:   Maria Elena Fort Cisneros 
Adreça:  c/ Ogassa 1er 1a,  4ta, 08042, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 378 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
En l’escrit d’al·legacions es manifesta que els al·legants són propietaris de la finca situada al 
carrer Avinyonet número 4 del terme municipal de Barcelona. S’indica, tot seguit, que en la 
referida finca existeixen dues construccions destinades a habitatge i un garatge. Alhora, s’exposa 
que la finca es troba qualificada com a sistema de Parc forestal de conservació (clau 27) i que la 
MPGMCo que es tramita en paral·lel al PEPNat passa a qualificar-la com a sistema de parc 
forestal de Collserola (clau 29co). Així mateix, exposa que el PEPNat, a l’article 54 (article 53 
segons nova numeració), estableix que “les edificacions no emparades pel planejament 
urbanístic (...) tenen assignat l’objectiu d’extinció immediata o diferida i el retorn del sòls a les 
condicions naturals anteriors a la seva construcció. En qualsevol cas, queden fora d’ordenació 
totes les edificacions no emparades pel planejament urbanístic (...) construïdes abans de al data 
d’aprovació definitiva del PGM”. 
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Al respecte, la part al·legant diu que aquestes previsions i determinacions esdevenen un greuge 
comparatiu respecte de la resta de finques de l’entorn, que sí reben la classificació de sòl urbà. 
A més, indica que esdevé irracional i desproporcionat preveure’n l’expropiació. A més, se 
subratlla la manca d’un Pla d’etapes que defineixi un calendari i una temporalització de les 
actuacions. En conseqüència, se sol·licita que s’atorgui a la finca la condició de volum 
disconforme, no preveient, per tant, la seva expropiació. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Pel que fa al greuge comparatiu respecte de finques pròximes en sòl urbà, cal dir que aquestes 
parcel·les presenten una altra diferència determinant. La parcel·la de l’al·legant fou inclosa en 
els terrenys declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació 
definitiva de l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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. Per tant, aquesta forma part de l’àmbit 
territorial de l’espai PEIN de la Serra de Collserola.  

A més de desenvolupar els imperatius del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar 
una estratègia d’extinció en base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el 
Parc Natural. Més concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el 
model de Parc, s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada 
en els principis del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament 
territorial i urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la 
dispersió en el territori, com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no 
aptes orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal subratllar el 
risc d’incendi i l’orografia. 

A més, aquestes construccions són contràries a un altre aspecte clau del desenvolupament 
sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de Collserola i les edificacions en situació 
de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al 
manteniment de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica del Parc. Així, tant el marc legal vigent 
com l’impacte d’aquestes construccions en el Parc justifiquen que el seu destí sigui l’extinció i el 
retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva construcció. 

En relació al Pla d’etapes, donada la complexitat i abast geogràfic del fenomen de les edificacions 
en situació de fora d’ordenació dins del Parc, el Pla distingeix entre aquelles edificacions que 
formen part dels anomenats espais de regulació especial: àmbits d’ordenació específica (ERE1) 
d’aquelles altres construccions que es consideren aïllades i s’estableix d’actuació preferent 
l’extinció de les edificacions no incloses en els ERE 1. Aquesta diferenciació obeeix a criteris 
ambientals, socials i econòmics. L’impacte ambiental actual de les edificacions aïllades, així com 
l’impacte econòmic del tractament per a la seva extinció, és superior. Els motius són la seva 
dispersió territorial i la necessitat d’intervenir de manera individualitzada en una multiplicitat 
d’accessos i situacions.  

PROPOSTA  
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  73  Isabel González González 
Nom:   Isabel González González 
Adreça:  Barranc del Llop, 55, 08750, Molins de Rei   
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Registre d’entrada:  Núm. 371 de 10/01/2019 i núm.1126 de 04/02/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1,2 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
En primer lloc cal dir que els interessats han presentat dos escrits d’al·legacions, el segon 
d’ells fora de termini. En ambdós escrits es posa de manifest que els signants són 
propietaris de diverses finques situades a l’emplaçament anomenat “Barranc del Llop” de 
la urbanització de Vallpineda del terme municipal de Molins de Rei. Tot seguit, indiquen 
que el planejament vigent és la Modificació del PGM en l’àmbit de Vallpineda, aprovada 
definitivament el 4 de novembre de 2015, i que aquest planejament classifica les seves 
finques com a sòl urbà no consolidat, pendent d’acabar la urbanització en tràmit. En 
aquest sentit, i segons indiquen els al·legants, el present Pla especial manté l’afectació de 
les parcel·les urbanes dins del Parc, amb la impossibilitat de construir noves edificacions. 
Per aquest motiu, sol·liciten l’exclusió de les finques de l’àmbit del Parc Natural de 
Collserola, sota advertiment de responsabilitat patrimonial. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa al PEPNat, l’escrit sol·licita que s’excloguin de l’àmbit del Pla especial les finques 
propietat dels al·legants. L'àmbit del PEPNat es correspon amb la delimitació definitiva de l’espai 
d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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. Aquestes parcel·les formen part dels terrenys declarats com 
a Parc Natural de la Serra de Collserola. El PEPNat no és l’instrument legal per a modificar els 
límits del Parc Natural establerts pel Decret 146/2010. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a l’exclusió de les parcel·les dels al·legants de 
l’àmbit del PEPNat doncs aquest ve definit pel pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de 
declaració del Parc Natural. El PEPNat no és l’instrument legal per a modificar els límits establerts 
en el Decret. 

 
Nº:  74  AVV de la Font del Gos 

Nom:   Enrique Alifa Valdivia 
Adreça:  Camí de Cal Notari, s/n, 08035, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 332 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Sol·licita suprimir la referència a la extinció, la consideració com a fora d’ordenació, i la 
futura expropiació de la urbanització de la Font del Gos/ cal Notari. També es demana 
excloure la urbanització de l’àmbit del Parc Natural, considerar-la sòl urbà consolidat i 
declarar nul·les les determinacions que no contemplin la urbanització com a sòl urbà 
consolidat amb ús d’habitatge. 

Aquesta associació representa diversos propietaris del barri Font del Gos- Cal Notari del terme 
municipal de Barcelona. En l’escrit s’indica que aquesta urbanització no disposa de valors 
ecològics i ambientals a conservar o protegir, sinó que es tracta d’una urbanització que disposa 
de tots els serveis urbanístics com sanejament i abastament d’aigua, electricitat, gas, enllumenat 
públic, carrers, etc., i, per tant, no existeixen zones forestals a protegir característiques de la 
Serra de Collserola. Exposa, tanmateix que el PGM 1976 ja va preveure la desaparició de la 
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urbanització per tal de protegir la Serra de Collserola malgrat, segons indica, no existeixen valors 
a protegir. Conseqüentment, considera que la urbanització hauria de tenir tractament de sòl urbà 
consolidat, tenint en compte el greuge comparatiu respecte d’altres nuclis d’habitatges, com Les 
Planes de Sant Cugat del Vallès. En resum, sol·licita: 

- Modificar el PEPNat per tal de suprimir la referència a l’extinció de la urbanització la Font 
del Gos – Cal Notari, a la consideració de fora d’ordenació de la urbanització, i a la futura 
expropiació de la urbanització  

- Excloure la urbanització de l’àmbit de la Serra de Collserola i del Parc Natural. 
- Legalitzar la urbanització. 
- Declarar nul·les les determinacions que no contemplin la urbanització com a sòl urbà 

consolidat amb ús d’habitatge. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació. Així, per ordre cronològic cal citar els següents 
instruments legals i d’ordenació:  

1. El Pla general metropolità de 1976 va qualificar els sòls com a sistema de parc forestal 
de repoblació (clau 28) i els va classificar com a sòl no urbanitzable. 

2. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, 
determina en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les 
urbanitzacions situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb 
els planejament territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva 
disposició addicional segona la necessitat que el planejament general estableixi la 
reducció de l’àmbit o l’extinció completa de la urbanització, determinant mecanismes per 
fer-la efectiva ja sigui d’una manera immediata o gradual. 

3. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la 
condició d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de 
forma directa el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais 
oberts, en el sentit que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable (article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 

En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable 
que han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera 
general l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais 
oberts. Quan no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, 
per motius d'índole social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora 
d'ordenació, sense perjudici que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

4. El 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 
va atorgar als terrenys la condició de parc natural. 

D’acord amb l’article 5.1 del Decret estableix que “en l’àmbit del Parc natural de la Serra 
de Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no 
urbanitzable l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de 
la classificació urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

5. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició 
d’urbanitzar i edificar en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. 
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Aquest principi es concreta en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar 
de la urbanització els terrenys de més d’un 20% de pendent, sempre que això no 
comporti la impossibilitat de creixement dels nuclis existents. La major part dels terrenys 
superen el 20% de pendent. 

Així mateix, també cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que 
propugnen l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina 
jurisprudencial en el sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir en 
els nivells de protecció assolits.  

A banda del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar una estratègia d’extinció en 
base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el Parc Natural. Més 
concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 
s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els principis 
del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament territorial i 
urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la dispersió en el 
territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 
orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal subratllar l’orografia 
i, en menor mesura, la manca de serveis. 

Pel que fa a l’exclusió de la urbanització fora del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal 
per modificar els límits establerts pel 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.  

PROPOSTA  
En conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions.  

 

Nº:  75  AVV i cultural El Sanatori 
Nom:   Nuria Eulalia Ribas Lligoña 
Adreça:  c/ Via Làctia, 4 Casal de barri Can Rectoret, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 299 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita aspectes referents al document de MPGMCo, que es tramita en 
paral·lel, i al propi PEPNat. Pel que fa al Pla especial s’indica que no s’ha dut a terme el 
degut procediment de participació ciutadana i se sol·licita que es reconegui la naturalesa 
urbana dels habitatges afectats com a PRUT o com a PF21. 

L’Associació representa diversos propietaris del barri de Can Rectoret dins del terme municipal 
de Barcelona. Al seu escrit posa de manifest que els terrenys inclosos al barri haurien de 
considerar-se com a sòl urbà i entén que la classificació que li atorga la MPGMCo ocasiona un 
greuge comparatiu vers les finques de l’entorn que sí es consideren urbanes. Tanmateix, 
manifesta que no s’ha informat prou als veïns de la zona amb pocs recursos i que són titulars 
d’habitatges que provenen de gent humil i famílies històriques. Es transcriuen també entrevistes 
realitzades a veïns del barri i que fan paleses la seva història i preocupació per la situació. 

Així mateix, es posa de manifest que l’AMB i la resta d’administracions implicades no han informat 
a l’Associació (malgrat reconeixen les sessions de participació ciutadana que s’han dut a terme) 
i que, per tant, s’ha incomplert la normativa sobre participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona. Alhora, reitera els arguments per defensar que les finques del barri haurien de 
considerar-se com a sòl urbà o bé, estar incloses dins del catàleg de masies, tot emfatitzant que 
no s’ha inclòs cap edificació de les Planes de Vallvidrera dins del catàleg.  
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Per tot això, l’Associació sol·licita: 
- Que es revisi el Pla parcial d’ordenació del sector baixador de Vallvidrera de 1980. 
- Que es compleixi amb el Reglament de participació ciutadana. 
- Que es corregeixin errades referents al carrer de la Menta 48, Vil·la Joana i l’amplada del 

carrer Ullastre. 
- Que es reconegui tot el barri com a sòl urbà. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació, com és el cas de les finques dels al·legants. 
Així, per ordre cronològic hem de citar els següents instruments legals i d’ordenació: 

1. El Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953 ja va qualificar aquests 
terrenys com a zona de parc forestal. 

2. El Pla general metropolità de 1976, per tal de fer front a la problemàtica de les edificacions 
o urbanitzacions emplaçades en terrenys qualificats de Parc forestal i contràries al 
planejament anterior (Pla comarcal), va incorporar a les seves Normes urbanístiques la 
Disposició transitòria primera, encara vigent. Aquesta disposició estableix que si en aquests 
terrenys existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte 
d’expropiació o bé d’un dret de superfície (cessió gratuïta dels sòls a l’administració i 
reconeixement al cedent del dret de superfície per un període que no excedeixi els 75 anys). 

3. El Programa d’actuació urbanística i el Pla parcial d’ordenació del sector del baixador de 
Vallvidrera i de les Planes de Barcelona de 1980 va qualificar les finques de la part al·legant 
com a perímetre en règim urbanístic transitori (PRUT) o de PF21. 

4. El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 
de l’any 1988 va preveure expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició 
Transitòria Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, mecanisme d’extinció diferida 
que és plenament vigent i conforme a dret. 

5. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, determina 
en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les urbanitzacions 
situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb els planejament 
territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva disposició 
addicional segona la necessitat que el planejament general estableixi la reducció de l’àmbit 
o l’extinció completa de la urbanització, determinant mecanismes per fer-la efectiva ja sigui 
d’una manera immediata o gradual. 

6. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la 
condició d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de 
forma directa el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais 
oberts, en el sentit que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable (article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 

En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que 
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general 
l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. 
Quan no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius 
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d'índole social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense 
perjudici que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. El 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 va atorgar 
als terrenys la condició de Parc Natural. 

D’acord amb l’article 5.1 del Decret estableix que “en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no 
urbanitzable l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de la 
classificació urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

8. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició d’urbanitzar i 
edificar en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. Aquest principi es 
concreta en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els 
terrenys de més d’un 20% de pendent, sempre que això no comporti la impossibilitat de 
creixement dels nuclis existents. La major part dels terrenys superen el 20% de pendent. 

Així mateix, ambé cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que 
propugnen l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina 
jurisprudencial en el sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir en 
els nivells de protecció assolits. 

A banda del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar una estratègia d’extinció en 
base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el Parc Natural. Més 
concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 
s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els principis 
del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament territorial i 
urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la dispersió en el 
territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 
orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal subratllar el risc 
d’incendi, l’orografia i, en menor mesura, l’accessibilitat. 

A més, aquestes construccions són contràries a un altre aspecte clau del desenvolupament 
sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de Collserola i les edificacions en situació 
de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al 
manteniment de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica del Parc en un àmbit que té un fort 
impacte negatiu en la fragmentació central del Parc. Per tant, el destí d’aquestes edificacions és 
l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva construcció. 

Respecte a l’al·legació realitzada sobre l’incompliment del procediment de participació ciutadana, 
cal dir que, tal i com s’estableix en el document V. Participació ciutadana, així com en l’apartat 7 
de la memòria, al tràmit de l’Avanç de Pla es van rebre multitud de suggeriments, tant del present 
Pla especial com en seu de la MPGMCo, i es van fer nombroses ponències tècniques i 
ciutadanes obertes a qualsevol veí/na interessada. Així mateix, el present Pla especial conté dos 
annexes en relació al procés de participació, l’Annex 11 reprodueix la informació corresponent al 
document d’Avanç, mentre que l’Annex 12 permet consultar les accions dutes a terme a partir de 
l’aprovació incial del Pla. 

En concret, pel que fa a la fase d’Avanç, es va comptar amb tres canals de participació: sessions 
participatives presencials a l’àmbit del Parc i els seus Ajuntaments, formulari web i presentació 
d’escrits de suggeriments via registre. Pel que fa aquest últim canal, cal subratllar els escrits de 
dues associacions, d’una banda l’Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 
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urbanístiques i, de l’altra, l’Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny. A més, cal citar també 
l’escrit de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera, que es va rebre fora de 
termini però donat que es tractava d’un document d’Avanç es va considerar oportú no excloure’l 
i informar al respecte (veure informe de suggeriments a V.Participació ciutadana). Al vessant 
barceloní es van realitzar a més 7 sessions presencials entre març i abril de 2015. 

A més a més, des de l’aprovació inicial fins a la data de finalització del termini per presentar 
al·legacions (que ha estat de més de quatre mesos) s’ha realitzat una nova fase del procés de 
participació que ha comptat amb diferents sessions en les seus dels diferents Ajuntaments amb 
àmbit dins del Parc, entre d’altres tipologies d’accions, per donar coneixement i exposar el 
contingut dels dos instruments (PEPNat i MPGMCo). Per aquest motiu no es comparteix 
l’afirmació relativa a l’incompliment del requisit de la participació ciutadana, per quant ha estat 
àmpliament acomplert. 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions.  

 
Nº:  76  AVV propietaris del barri Mas Fortuny de Sant Cugat 
Nom:   Juan Canadell Garcia 
Adreça:  c/ Pinatell, 2, 08196, Mas Fortuny, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 368 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Aquest escrit d’al·legacions es presenta de complementària a l’escrit 
d’al·legacions número 29 presentat en data 7 de desembre de 2018 en el que, 
juntament amb diversos al·legants en nom propi, l’Associació compareixia. 
Aquest ve únicament a complementar i afegir prova fotogràfica en relació als 
serveis urbanístics de què disposen les finques del barri de Mas Fortuny. 

PROPOSTA  
Per donar resposta a aquest escrit cal dir que, malgrat l’aportació de prova fotogràfica, el sentit 
de la resposta de l’al·legació ha de ser la mateixa que la donada a l’al·legació número 29 i que 
es dóna per reproduïda, atès que el caràcter d’urbanització en règim de fora d’ordenació no ha 
variat. 

 

Nº:  77  Antonio Palanques Francès 
Nom:   Antonio Palanques Francès 
Adreça:  c/ Perera, 17, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 300 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita aspectes referents al document de la MPGMCo, que es tramita en 
paral·lel, i al propi PEPNat. Pel que fa al Pla especial s’indica que no s’ha dut a terme el 
degut procediment de participació ciutadana. Així mateix, per a les construccions fora 
d’ordenació incloses en la delimitació de Parc, es qüestiona l’objectiu de retorn d’aquests 
sòls a les condicions naturals i se sol·licita es modifiquin els límits del Parc en el sentit 
d’excloure els carrers i trams de carrers urbanitzats pels instruments de gestió del Pla 
parcial d’ordenació del Baixador de Vallvidrera – Les Planes. 
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L’escrit exposa la manca de justificació de l’estratègia d’extinció, qüestiona l’objectiu de garantir 
el retorn d’aquests sòls a les seves condicions naturals, i cita una proposta d’ajustos de límits 
realitzada en el document d’Avanç de Pla. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 

Respecte a l’al·legació realitzada sobre l’incompliment del procediment de participació ciutadana, 
cal dir que, tal i com s’estableix en el document V. Participació ciutadana, així com en l’apartat 7 
de la memòria, al tràmit de l’Avanç de Pla es van rebre multitud de suggeriments, tant del present 
Pla especial com en seu de la MPGMCo, i es van fer nombroses ponències tècniques i 
ciutadanes obertes a qualsevol veí/na interessat/da. Així mateix, el present Pla especial conté 
dos annexes en relació al procés de participació, l’Annex 11 reprodueix la informació 
corresponent al document d’Avanç mentre que l’Annex 12 permet consultar les accions dutes a 
terme a partir de l’aprovació inicial del Pla. 

En concret, pel que fa a la fase d’Avanç, es va comptar amb tres canals de participació: sessions 
participatives presencials a l’àmbit del Parc i els seus Ajuntaments, formulari web i presentació 
d’escrits de suggeriments via registre. Pel que fa aquest últim canal, cal subratllar els escrits de 
dues associacions, d’una banda l’Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 
urbanístiques i, de l’altra, l’Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny. A més, cal citar també 
l’escrit de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera, que es va rebre fora de 
termini però donat que es tractava d’un document d’Avanç es va considerar oportú no excloure’l 
i informar al respecte (veure informe de suggeriments a V.Participació ciutadana). Al vessant 
barceloní es van realitzar a més 7 sessions presencials entre març i abril de 2015. 

A més a més, des de l’aprovació inicial fins a la data de finalització del termini per presentar 
al·legacions (que ha estat de més de quatre mesos) s’ha realitzat una nova fase del procés de 
participació que ha comptat amb diferents sessions en les seus dels diferents Ajuntaments amb 
àmbit dins del Parc, entre d’altres tipologies d’accions, per donar coneixement i exposar el 
contingut dels dos instruments (PEPNat i MPGMCo). Per aquest motiu no es comparteix 
l’afirmació relativa a l’incompliment del requisit de la participació ciutadana, per quant ha estat 
àmpliament acomplert. 

En resposta a la resta d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació. Així, per ordre cronològic hem de citar els 
següents instruments legals i d’ordenació: 

1. Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953, ja va classificar aquests 
terrenys com a sòl no urbanitzable i qualificar com a zona de parc forestal. 

2. Pla general metropolità de 1976 que classifica el sòl com a no urbanitzable amb clau 27 (parc 
forestal de conservació),Tanmateix, per tal de fer front a la problemàtica de les urbanitzacions 
il·legals emplaçades en terrenys qualificats de parc forestal, va incorporar a les seves Normes 
urbanístiques la Disposició transitòria primera, encara vigent, que disposa que si en dits terrenys 
existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte d’expropiació o 
bé d’un dret de superfície. 

3. Programa d’actuació urbanística i Pla parcial d’ordenació del sector del baixador de Vallvidrera 
i de les Planes de Barcelona de 1980. Qualifica les finques com a perímetre en règim urbanístic 
transitori (PRUT) o de PF21. 

4. Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) de 
l’any 1988, el qual preveu expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició Transitòria 
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Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, cal considerar que és plenament vigent i 
conforme a dret aquest mecanisme d’extinció diferida. 

5. Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Aquesta norma 
determina en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les 
urbanitzacions situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb el 
planejament territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. 

6. Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010, que atorga als terrenys la 
condició d’espais naturals de protecció especial pel seu interès i valor. El PTMB afecta de forma 
directa el planejament vigent, en el sentit que qualsevol modificació ha de ser coherent amb 
aquesta protecció. 

En concret l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que han 
quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general l'objectiu 
d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. Quan no sigui 
plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius d'índole social o 
econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense perjudici que es puguin 
acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. 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 que defineix els 
espais de regulació especial: ERE 1 (àmbits d’ordenació específica) i fixa l’obligatorietat de 
delimitar-los definitivament per part del PEPNat (article 9). 

Així mateix, ambé cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que 
propugnen l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina 
jurisprudencial en el sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir en 
els nivells de protecció assolits. 

A banda del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar una estratègia d’extinció en 
base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el Parc Natural. Més 
concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 
s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els principis 
del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament territorial i 
urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la dispersió en el 
territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 
orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal subratllar el risc 
d’incendi, l’orografia i, en menor mesura, l’accessibilitat. 

A més, aquestes construccions són contràries a un altre aspecte clau del desenvolupament 
sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de Collserola i les edificacions en situació 
de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al 
manteniment de la biodiversitat i funcionalitat ecològica del Parc. Per tant, en coherència amb el 
marc legal vigent i pel seu impacte negatiu en el conjunt del Parc, el destí d’aquestes edificacions 
és l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva construcció. 

Pel que fa a la definició dels límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel 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. L’escrit d’al·legació cita la proposta del document d’Avanç on es plantejava 
assumir com a correccions d’errades l’exclusió d’un nombre molt reduït de parcel·les ubicades a 
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Molins de Rei i Barcelona. No obstant, tal i com recull el document aprovat inicialment, l’àmbit del 
PEPNat compren els terrenys declarats com a Parc Natural. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació.  

 
Nº:  78  Associació Mont d'Orsà de Veïns de Vallvidrera 
Nom:   Clara Raich Soler 
Adreça:  c/ Reis Catòlics, 16, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 290de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la Modificació Puntual 
del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en paral·lel al 
Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la 
modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana que s’incorpori a l’Annex 10 Inventari de camins 
el camí vell de Vallvidrera al Tibidabo, el camí del Faig i que es defineixi el camí de la Llenega 
(D221) entre la plaça de la Mina Grott i l’encreuament amb el camí de la Múrgola com a d’accés 
exclusiu per serveis, emergències i veïns del mateix àmbit. 

En relació amb la MPGMCo i el PEPNat, també s’exposa que caldria preveure la creació d’una 
àrea de tempteig i retracte per tal de facilitar a l’Administració local i al Consorci del Parc Natural 
l’adquisició de sòls privats de la Serra de Collserola.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa al camí vell de Vallvidrera al Tibidabo, es tracta d’un camí no asfaltat que dóna accés 
als habitatges, seguint per un tram intransitable fins a l’accés a la Torre de Collserola. En aquest 
sentit, no pot figurar dins de l’Inventari de camins, ja que no compleix amb els criteris d’aquest 
annex.  

Pel que fa la incorporació del camí de Faig a l’Inventari de camins, s’inclourà aquest tram a 
l’Inventari  de camins, per motius de seguretat en cas d’incendis. 

D’altra banda, pel que fa la definició del camí D221 com accés exclusiu per serveis, emergències 
i veïns, s’ha de precisar que l’Inventari de camins inclou, a nivell informatiu i per tal de facilitar la 
gestió posterior de la xarxa del Parc, la distinció entre trams oberts i tancats en el moment de 
redacció del Pla especial. No pertoca definir des del planejament la restricció que els al·legants 
sol·liciten.  

Quant a la sol·licitud de crear una àrea subjecta els drets de tempteig i retracte, cal posar de 
relleu que l’article 9.3 de la Normativa de la MPGMCo que es tramita en paral·lel estableix, per 
als sòls qualificats com a sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co, que és la qualificació 
majoritària en l’àmbit del Parc) que “les finques de propietat privada podran ser expropiades per 
part de l’Administració quan sigui necessari per tal de dur a terme actuacions d’interès públic, 
actuant aquesta MPGMCo com a títol legitimador de l’expropiació”. Per això, no es considera 
adequat l’establiment d’una àrea subjecta als drets de tempteig i retracte. 

PROPOSTA  
Es proposa estimar la incorporació del camí del Faig a l‘Inventari de camins i desestimar la 
resta de les al·legacions.  
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Nº:  79  PCDC-CEPA ECOLOGISTES Catalunya 
Nom:   Josep Lluis Moner Tomàs 
Adreça:  c/ Baronessa de Maldà, 22, 1er 1a, 08950, Esplugues de Llobregat 
Registre d’entrada:  Núm. 264 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1, 2 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La Plataforma Cívica per la defensa de Collserola va presentar un escrit on es proposaven canvis 
a incorporar (en verd) i a suprimir (en vermell) en tots els capítols de la normativa.  

De manera general es considera adient l’enfocament de les al·legacions rebudes pels diferents 
grups ecologistes que es desprèn de l’exercici de revisió de la normativa del Pla. El plantejament 
va en la línia de l’estratègia ecològica del Pla Especial i bona part de les propostes estan 
alineades o coincideixen amb les propostes d’aquest. Amb això, s’han procedit a analitzar de 
manera individualitzada els diferents matisos i/o esmenes de la normativa i es respon de manera 
general als temes que es modifiquen a la normativa, els que s’inclouen parcialment i els que no 
s’inclouen pel fet que es troben incorporats en d’altres articles/apartats/normativa sectorial, fan 
referència a temes de gestió o matisa algun aspecte que no es considera adient incorporar 
segons els principis del Pla especial.  

Aquesta al·legació és igual que la número 80, presentada per CEPA-Ecologistes de Catalunya, 
la número 122, presentada per DEPANA, la número 128, presentada per Eva Mas Trepat i la 
número 131, presentada per Esther Argelich Martínez. Així mateix, també coincideix parcialment 
amb l’al·legació número 121. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
S’han analitzat les diferents aportacions en relació a la normativa i es valoren de forma conjunta 
agrupades per capítols. La numeració i nomenclatura dels articles fan referència a la 
documentació corresponent a l’Aprovació inicial.  

Capítol 1.Disposicions comunes 
No es recull l’aportació referent a l’article 1 donat que aquest fa referència a l’objecte del Pla i és 
en l’àmbit d’aplicació (article 2) on s’explicita que l’espai forma part de la Xarxa Natura 2000. 

Capítol 2. Desenvolupament i execució del Pla especial 
Es desestimen les aportacions referents a aquest capítol donat que: 

‐ Es considera que és competència de l’òrgan gestor i/o avui dia ja es du a terme tal i 
com es proposa 

‐ Es considera que és una qüestió d’estil i no de fons 
‐ No es considera adient segons els principis i el plantejament del Pla Especial 

No obstant, en relació a l’article 5 i els documents que haurà de redactar l’òrgan gestor, s’afegeix 
la necessitat de redactar un Pla de Connectivitat del Parc Natural definint les actuacions 
necessàries, així com fer periòdicament el càlcul dels indicadors, el desenvolupament dels criteris 
de l’eina multicriteri, preveure plans específics i actuacions necessàries per les infraestructures i 
serveis amb l’objectiu de compatibilitzar la mobilitat i la protecció de l’espai natural, la necessitat 
de fer un llistat de projectes addicionals per la millora de la conservació i per la compensació dels 
impactes residuals, així com les directrius de paisatge de l’espai protegit. 

Capítol 3. Condicions generals de protecció ambiental en l’àmbit del Parc Natural de la 
Serra de Collserola  
En referència al capítol 3 s’estimen algunes de les aportacions incorporant-les a la normativa o 
fent esmenes i matisos (es revisa l’ordre dels articles als que fa referència la secció 2, i es revisa 
l’article 10). 
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D’altres aportacions s’estimen parcialment (articles 14, 17, 20, 23, 24 i 25) pels següents motius: 
‐ Les propostes que es realitzen fan referència a remarcar conceptes ja regulats pel propi 

instrument o a la legislació vigent 
‐ Es considera que és competència de l’òrgan gestor i/o avui dia ja es du a terme tal i com es 

proposa 
‐ Es considera que és una qüestió d’estil i no de fons 
‐ No es considera adient segons els principis i el plantejament del Pla Especial 

La resta de propostes, referents als articles 9, 11, 12, 18, 19, 22, 26 i 27, es desestimen donat 
que es considera que: 
‐ Les propostes que es realitzen fan referència o bé a remarcar conceptes ja regulats pel propi 

instrument o a la legislació vigent 
‐ Les propostes que es realitzen es considera que ja s’incorporen o que s’ha tingut en compte 

en el Pla Especial aprovat inicialment 
‐ Es considera que és competència de l’òrgan gestor i/o avui dia ja es du a terme tal i com es 

proposa 
‐ Es considera que és una qüestió d’estil i no de fons 
‐ No es considera adient segons els principis i el plantejament del Pla Especial 

Alhora, s’afegeix un punt a l’article 9 en el que es posa de rellevància la necessitat de fer el càlcul 
i seguiment dels indicadors ambientals en relació a la naturalesa del Pla basada en una gestió 
dinàmica i adaptativa. 

Capítol 4. Determinacions aplicables en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 
En referència al capítol 4 s’estimen algunes de les aportacions incorporant-les a la normativa o 
fent esmenes i matisos (es revisa l’articles 33).  

Alhora, en relació a l’article 33 i, concretament, a la continuïtat de la xarxa hídria d’interès 
connector, es revisa la delimitació de la mateixa en el sentit de donar-li continuïtat tot i que pugui 
travessar zones que queden fora del Parc. En relació al connector de Can Miano es revisa la 
seva delimitació en l’Espai funcional en coherència amb la MPGMCo i les peces de 6co. 

Pel que fa a la rellevància de la connectivitat, s’incorpora un punt a l’article 5 que fa referència a 
que l’òrgan gestor haurà de redactar un Pla de Connectivitat del Parc Natural definint les 
actuacions necessàries. 

La resta de propostes, referents als articles 28, 30, 32, 34 i 35, 36, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 45, 46, 
47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, es desestimen donat que es considera que: 

‐ Les propostes que es realitzen fan referència a remarcar conceptes ja regulats pel 
propi instrument o a la legislació vigent 

‐ Les propostes que es realitzen es considera que ja s’incorporen o que s’ha tingut en 
compte en el Pla Especial aprovat inicialment 

‐ No es considera adient segons els principis i el plantejament del Pla Especial 
‐ Es considera que és competència de l’òrgan gestor i/o avui dia ja es du a terme tal i 

com es proposa 
‐ Les propostes que es realitzen fan referència a punts concrets i a aspectes que entren 

dins l’abast de la MPGMCo 

 
A més, s’estima parcialment l’article 61 pels següents motius: 

‐ Les propostes que es realitzen fan referència a remarcar conceptes ja regulats pel 
propi instrument o a la legislació vigent 

‐ Les propostes que es realitzen es considera que ja s’incorporen o que s’ha tingut en 
compte en el Pla Especial aprovat inicialment 
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‐ Es considera que és competència de l’òrgan gestor i/o avui dia ja es du a terme tal i 
com es proposa 

Capítol 5. Determinacions aplicables en l’Espai funcional del Parc Natural de la Serra de 
Collserola 
Els al·legants proposen ampliar la normativa referent a l’Espai funcional per tal d’incloure 
determinats aspectes que són d’aplicació en l’àmbit de Parc i obrir la porta a futures ampliacions 
d’aquest àmbit en terrenys actualment inclosos dins l’Espai funcional. Cal dir que el Pla ja 
estableix directrius i recomanacions en l’Espai funcional per tal d’assegurar una millor 
conservació i preservació dels valors del Parc i que no pertoca a aquest document determinar 
les futures ampliacions del Parc. D’altra banda, potser més rellevant que la inclusió dins l’Espai 
funcional és la qualificació dels terrenys amb la clau 29Co per part de la MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. 

Pel que fa a les propostes de modificació de determinats articles, s’estimen algunes de les 
aportacions incorporant-les a la normativa fent esmenes i matisos (es revisen els articles 68 i 69). 

La resta de propostes, referents als articles 62, 63, 64 es desestimen donat que: 
‐ Les propostes que es realitzen es considera que ja s’incorporen o que s’ha tingut en 

compte en el Pla Especial aprovat inicialment 
‐ Es considera que és competència de l’òrgan gestor i/o avui dia ja es du a terme tal i 

com es proposa 

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa estimar parcialment les al·legacions. 

 
Nº:  80  CEPA-Ecologistes de Catalunya 

Nom:   Josep Lluis Moner Tomàs 
Adreça:  c/ Baronessa de Maldà, 22, 1er 1a, 08950 Esplugues de Llobregat 
Registre d’entrada:  Núm. 263 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1, 2 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 79, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 79. 

 
Nº:  81  Associació de propietaris de Can Vasconcel 
Nom:   Jordi Jane i Mateu (Aquidos Arquitectes Tècnics & Gestió, S.L.) 
Adreça:  c/ Consell de Cent, 450-452, Esc. B, 1-1, 08013, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 250 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
El senyor Jordi Jané manifesta en nom de l’Associació a la qual representa que, per part 
de la mateixa, s’ha presentat en data 12 de novembre de 2018, davant de la l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, una proposta de Modificació del PGM a l’àmbit de Can Vasconcel, 
Colònia Duran i Can Menta, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Exposa que 
aquesta figura incideix dins l’Espai funcional del PEPNat, i que és plenament compatible 
amb les determinacions d’aquest Pla especial i de la MPGMCo que s’està redactant i 
tramitant en paral·lel. Per aquest motiu, sol·licita que no se suspengui la tramitació de la 
Modificació del PGM a l’àmbit de Can Vasconcel, Colònia Duran i Can Menta. 
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VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
En primer lloc, cal dir que d’acord amb l’ordenament jurídic urbanístic, la iniciativa per a la 
formulació de figures de planejament urbanístic general és sempre pública. Tanmateix, 
l’Ajuntament pot iniciar la tramitació de propostes presentades per persones particulars, sempre 
que n’assumeixi la iniciativa. 

Pel que fa a la suspensió de llicències, cal tenir present que d’acord amb l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències 
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es 
posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Així doncs, en 
funció de l’encaix de la proposta amb el planejament vigent i el proposat pel PEPNat i la 
MPGMCo, s’haurà de valorar, per part de l’Ajuntament, si opera o no la suspensió de llicències. 

PROPOSTA  
Per tot l’anterior, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  82  Restauracions i serveis El Papiol, S.A i  
   Gestora de runes de la construcció SA Unió temporal de Empresas 
Nom:   Andreu Puigfel Bach i Ramón Tella Ribes 
Adreça:  c/ Bolívia, 2, 08754, El Papiol 
Registre d’entrada:  Núm. 246 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Es respon de forma conjunta a l’al·legació número 66. 

 
Nº:  83  Suministros de ArcIlla S.A. 
Nom:   Carlos Portabella de Nada 
Adreça:  c/ Bolívia, 2, 08754, El Papiol 
Registre d’entrada:  Núm. 245 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Es respon de forma conjunta a l’al·legació número 65 

 
Nº: 84 Congregación religiosa de las misioneras hijas de la sagrada familia 

de Nazaret 
Nom:   Nuria Miró Sánchez 
Adreça:  Av/ Vallvidrera, 68, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 240 de 09/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en 
paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a 
l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana l’esmena del plànol I.15 
Estructura de la propietat i l’exclusió de l’ERE 1 dels terrenys corresponents al pati i 
instal·lacions esportives de l’escola Col·legi Montserrat.  
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Així mateix, també s’exposa que la Congregació estaria disposada a subscriure un conveni amb 
l’Administració per tal de “transferir els sòls que es troben inclosos dins la zona denominada 
espais connectors funcionals”. 

La Congregació religiosa manifesta ser la titular de l’escola Col·legi Montserrat, ubicada a 
l’avinguda Vallvidrera número 68 del terme municipal de Barcelona. En l’al·legació s’exposa que 
el planejament vigent qualifica l’escola com a sistema d’equipaments comunitaris i dotacions 
(clau 7a) amb excepció del pati escolar, que està classificat com a sòl no urbanitzable i qualificat 
com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27). 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El plànol d’Estructura de la propietat es correspon amb el plànol 18 de la sèrie d’informació, tant 
en el PEPNat com en la MPGMCo que es tramita en paral·lel. Pel que fa a la propietat dels 
terrenys, aquest plànol reprodueix la informació proporcionada pel CPNSC i revisada pels serveis 
tècnics de l’AMB en relació als sòls de titularitat pública. L’escrit no aporta cap document que en 
justifiqui la revisió. 

Pel que fa a l’exclusió dels terrenys citats del ERE 1 en base a la seva integració, amb la clau 7a 
a l’equipament escolar que conforma el Col·legi Montserrat, cal fer una puntualització. Amb 
independència del canvi de qualificació, que ja es valora des de la MPGMCo, com a figura de 
planejament general, cal aclarir que la delimitació definitiva dels ERE 1 es basa en una 
transcripció a escala 1:1.000 dels límits indicatius establerts pel Decret 146/2010, tot ajustant-los 
a la delimitació del Parc, l’estructura de la propietat i la realitat existent.  

Finalment, quant a la transferència de sòls inclosos dins l’Espai connector funcional, el Pla 
especial no és el l’instrument on valorar la necessitat i conveniència de subcriure un conveni.  

PROPOSTA  
Es proposa desestimar les al·legacions doncs no s’aporta suficient informació que justifiqui la 
revisió del plànol d’informació 18. Estructura de la propietat. Així mateix, la delimitació definitiva 
del ERE 1 es basa en els límits establerts pel Decret i és independent d’un hipotètic canvi en la 
qualificació dels terrenys. 

 
Nº:  85  Associació de veïns de les Planes amb afectacions urbanístiques 
Nom:   Maria Leonor Pérez Zafón 
Adreça:  c/ Vallvidrera a Sant Cugat, 98, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 199 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita aspectes referents al document de MPGMCo, que es tramita en 
paral·lel, i al propi PEPNat. Pel que fa al Pla especial s’indica que no s’ha dut a terme el 
degut procediment de participació ciutadana. Consideren que l’eix de la C-16 se situa a 
una zona clarament urbana i demanen excloure’l de Espai funcional del Parc Natural. En 
definitiva se sol·licita que es reconegui la naturalesa urbana de les finques de referència, 
que s’excloguin dels límits del Parc, o subsidiàriament, s’ampliïn els ERE per a incloure 
els PRUTs del Camí de Can Castellví. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El present informe se centra en aquells aspectes relatius al PEPNat, la resta tenen la deguda 
resposta en seu de la tramitació de la MPGMCo. 
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En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació, com és el cas de les finques dels al·legants. 
Així, per ordre cronològic hem de citar els següents instruments legals i d’ordenació: 

1. El Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953 ja va qualificar aquests 
terrenys com a zona de Parc forestal. 

2. El Pla general metropolità de 1976, per tal de fer front a la problemàtica de les edificacions 
o urbanitzacions emplaçades en terrenys qualificats de Parc forestal i contràries al 
planejament anterior (Pla comarcal), va incorporar a les seves Normes urbanístiques la 
Disposició transitòria primera, encara vigent. Aquesta disposició estableix que si en aquests 
terrenys existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte 
d’expropiació o bé d’un dret de superfície (cessió gratuïta dels sòls a l’administració i 
reconeixement al cedent del dret de superfície per un període que no excedeixi els 75 anys). 

3. El Programa d’actuació urbanística i el Pla parcial d’ordenació del sector del baixador de 
Vallvidrera i de les Planes de Barcelona de 1980 va qualificar les finques de la part al·legant 
com a perímetre en règim urbanístic transitori (PRUT). 

4. El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 
de l’any 1988 va preveure expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició 
Transitòria Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, mecanisme d’extinció diferida 
que és plenament vigent i conforme a dret. 

5. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, determina 
en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les urbanitzacions 
situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb els planejament 
territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva disposició 
addicional segona la necessitat que el planejament general estableixi la reducció de l’àmbit 
o l’extinció completa de la urbanització, determinant mecanismes per fer-la efectiva ja sigui 
d’una manera immediata o gradual. 

6. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la 
condició d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de 
forma directa el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais 
oberts, en el sentit que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable (article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 

En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que 
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general 
l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. 
Quan no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius 
d'índole social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense 
perjudici que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. El 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 va atorgar 
als terrenys la condició de Parc Natural. 

D’acord amb l’article 5.1 del Decret estableix que “en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no 
urbanitzable l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de la 
classificació urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

8. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició d’urbanitzar i 
edificar en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. Aquest principi es 
concreta en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els 
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terrenys de més d’un 20% de pendent, sempre que això no comporti la impossibilitat de 
creixement dels nuclis existents. La major part dels terrenys superen el 20% de pendent. 

Així mateix, ambé cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que 
propugnen l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina 
jurisprudencial en el sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir en 
els nivells de protecció assolits. 

A banda del marc legal vigent, el Pla justifica la necessitat d’aplicar una estratègia d’extinció en 
base a l’impacte negatiu que aquestes construccions tenen en el Parc Natural. Més 
concretament, a l’apartat 8.2.4.4 Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 
s’afirma que aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els principis 
del desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament territorial i 
urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la dispersió en el 
territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 
orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. En aquest cas, cal subratllar el risc 
d’incendi, l’orografia i, en menor mesura, l’accessibilitat. 

A més, aquestes construccions són contràries a un altre aspecte clau del desenvolupament 
sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de Collserola i les edificacions en situació 
de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al 
manteniment de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica del Parc en un àmbit que té un fort 
impacte negatiu en la fragmentació central del Parc. Per tant, el destí d’aquestes edificacions és 
l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva construcció. 

Cal remarcar que, pel que fa al destí de les edificacions incloses en els ERE, el Pla especial 
preveu a l’article 55 (54 segons nova numeració) l’obligatorietat de comptar amb l’aprovació 
prèvia d’un Programa d’actuació. L’objecte d’aquest document és el de preveure i regular els 
mecanismes concrets a través dels quals s’abordarà el tractament de les edificacions existents i 
la restitució dels valors ambientals afectats.  

Els principals aspectes considerats, tant en el global de les propostes del Pla en relació a les 
edificacions no compatibles amb el model de Parc, com específicament en el Programa 
d’actuació, són d’indole social, econòmica i ambiental. Aquest fet evidencia que l’interès general 
de les propostes del Pla va més enllà d’un interès basat exclusivament en la protecció del medi 
natural, d’altra banda, un aspecte fonamental d’un pla de protecció del medi natural i del paisatge. 

Respecte a l’al·legació realitzada sobre l’incompliment del procediment de participació ciutadana, 
cal dir que, tal i com s’estableix en el document V. Participació ciutadana, així com en l’apartat 7 
de la memòria, al tràmit de l’Avanç de Pla es van rebre multitud de suggeriments, tant del present 
Pla especial com en seu de la MPGMCo, i es van fer nombroses ponències tècniques i 
ciutadanes obertes a qualsevol veí interessat. Així mateix, el present Pla especial conté dos 
annexes en relació al procés de participació, l’Annex 11 reprodueix la informació corresponent al 
document d’Avanç mentre que l’Annex 12 permet consultar les accions dutes a terme a partir de 
l’aprovació incial del Pla. 

En concret, pel que fa a la fase d’Avanç, es va comptar amb tres canals de participació: sessions 
participatives presencials a l’àmbit del Parc i els seus Ajuntaments, formulari web i presentació 
d’escrits de suggeriments via registre. Pel que fa aquest últim canal, cal subratllar els escrits de 
dues associacions, d’una banda l’Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 
urbanístiques i, de l’altra, l’Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny. A més, cal citar també 
l’escrit de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera, que es va rebre fora de 
termini però donat que es tractava d’un document d’Avanç es va considerar oportú no excloure’l 
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i informar al respecte (veure informe de suggeriments a V.Participació ciutadana). Al vessant 
barceloní es van realitzar a més 7 sessions presencials entre març i abril de 2015. 

A més a més, des de l’aprovació inicial fins a la data de finalització del termini per presentar 
al·legacions (que ha estat de més de quatre mesos) s’ha realitzat una nova fase del procés de 
participació que ha comptat amb diferents sessions en les seus dels diferents Ajuntaments amb 
àmbit dins del Parc, entre d’altres tipologies d’accions, per donar coneixement i exposar el 
contingut dels dos instruments (PEPNat i MPGMCo). Per aquest motiu no es comparteix 
l’afirmació relativa a l’incompliment del requisit de la participació ciutadana, per quant ha estat 
àmpliament acomplert. 

Pel que fa a l’eix C – 16, és evident l’impacte que genera una infraestructura d’aquesta magnitud 
travessant de nord a sud el Parc de Collserola. És el que es coneix com externalitat, és a dir, que 
el Parc rep uns determinats impactes negatius que es generen fora d’aquest espai. No obstant, 
el fet de trobar-se fora dels límits del Parc fa que el PEPNat no tingui competències, tot i que 
pugui incorporar recomanacions en aquest sentit. Per tant, la seva inclusió respon a la necessitat 
de mitigar els impactes i és coherent amb el primer objectiu de l’Espai funcional, que és el de 
potenciar la connectivitat ecològica de la Serra de Collserola amb la resta d’espais naturals de 
l’entorn i evitar la fragmentació interna en l’eix de la riera de Vallvidrera, per tal de preservar la 
biodiversitat i maximitzar els serveis ecosistémics del Parc. 

En aquest sentit, el Pla incorpora una sèrie de projectes (veure apartat 8.2.1.2.c), amb l’objectiu 
d’assegurar el manteniment de la qualitat del medi natural i els espais semitransformats. El Pla 
Especial considera rellevant desenvolupar projectes estratègics en aquests àmbits pel fet de 
tractar-se d’espais degradats o compromesos quant a connectivitat i que poden suposar una 
millora a un dels principals problemes de Collserola. Concretament, a l’àmbit central es proposen 
un total de 6 projectes relacionats amb la riera de Vallvidrera. Aquests projectes es troben 
inclosos en l’agenda i avaluació econòmica, amb una aproximació de dotació pressupostària i 
una temporització. 

Pel que fa a la definició dels límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel 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.  

Pel que fa la redefinició dels Espais de Regulació Especial,  s’ha de dir que els ERE 1 venen 
definits al Decret 146/2010. Més concretament, l ’Annex 1 del Decret, “Concreció gràfica dels 
límits dels espais de protecció especial de la Serra de Collserola”, identifica en el Plànol 1.1 
Delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola aquests espais i la Memòria del Decret 
descriu i justifica cadascun d’ells. D’acord amb l’article 9.3, no li pertoca al PEPNat definir-ne de 
nous sinó delimitar definitivament els ERE proposats en el Decret. Tampoc pertoca al PEPNat 
reconèixer la realitat urbana de la zona que defensa l’al·legant ni permetre la consolidació dels 
habitatges existents.  

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions.  

 

Nº:  86  Sebastian Prieto Sevillano 
Nom:   Sebastian Prieto Sevillano 
Adreça:  c/ Mayor del Rectoret, 3, 08017, Barcelona  
Registre d’entrada:  Núm. 303 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
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Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna  
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  87  Nuria Rosa Moreno Martínez 
Nom:   Nuria Rosa Moreno Martínez 
Adreça:  c/ Jaume Huguet, 13, Baixos, 08019, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 302 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  88  Isabel Serrano Mateo 
Nom:   Isabel Serrano Mateo 
Adreça:  c/  Prat, 30, 2n 3a, 08035, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 301 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna  
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  89  Angela Martinez Vilar 
Nom:   Angela Martinez Vilar 
Adreça:  Av/ Mare de Deu de Montserrat, 147, 5e1a, 08041, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 281 de 10/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  90  Susana Arbat Andres 
Nom:   Susana Arbat Andres 
Adreça:  c/ Robínia, 31 i 29, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 217 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  91  Alejandro Llovet Puigmartí 
Nom:   Alejandro Llovet Puigmartí 
Adreça:  c/ Font dels pins, 36, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 216 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  92  Alba Giralt Pelegrin 
Nom:   Alba Giralt Pelegrin 
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Adreça:  c/ Bohemis, 29, parcel·la 601, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 215 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  93  Silvia Jímenez Vidal 
Nom:   Silvia Jímenez Vidal 
Adreça:  Plaça Tulipa, 3 amb c/ Traviata, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 214 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  94  Christian Erich Gruette 
Nom:   Christian Erich Gruette 
Adreça:  c/ Robínia 47, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 213 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  95  Eulàlia Peña Esteban 

Nom:   Eulàlia Peña Esteban 
Adreça:  c/ Jupiter, 36, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 212 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  96  Oscar Rodríguez Rodríguez 
Nom:   Oscar Rodríguez Rodríguez 
Adreça:  c/ Malva, 15, 08196, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 211 de 08/01/201 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  97  Joan Mestre Llorens 
Nom:   Joan Mestre Llorens 
Adreça:  Av/ de tots Sants, 39, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 210 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 
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Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 

Nº:  98  Carlos Rodilana Garci 

Nom:   Carlos Rodilana Garci 
Adreça:  c/ Robínia 26-28, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 209 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  99  Mariano Cano Martínez 
Nom:   Mariano Cano Martínez 
Adreça:  c/ Sugranyes, 39-41, At.5a, 08028, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 208 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  100  Sonia N. Esteban Giner 
Nom:   Sonia N. Esteban Giner 
Adreça:  c/ Nebuloses, 19, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 207 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  101  Miguel Pablo Casals Massó 
Nom:   Miguel Pablo Casals Massó 
Adreça:  c/ Alacant, 31, At. B, 08022, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 206 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 
Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  102  Montserrat Cervera Sabates 
Nom:   Montserrat Cervera Sabates 
Adreça:  Crta. De l’Església, 4-F, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 205 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  103  Roger Piqué Mejías 
Nom:   Roger Piqué Mejías 
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Adreça:  c/ Bohemis, 31,  08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 203 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  104  Gerardo Casali Rich 
Nom:   Gerardo Casali Rich 
Adreça:  c/ Bohemis, 33-35,  08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 202 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  105  Consuelo Jara Rodríguez 
Nom:   Consuelo Jara Rodríguez 
Adreça:  c/ Bohemis, 27, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 189 de 08/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  106  Francisco Javier Palou Baucells (i família) 

Nom:   Francisco Javier Palou Baucells (i família) 
Adreça:  c/ Rossend Arús, 51-61, baixos, 08014, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 374 de 11/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla Especial. Per tant, l’informe-valoració 
d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la Modificació. Pel que fa al PEPNat, 
es demana incorporar un nou article a la normativa que permeti la possible formulació per 
iniciativa privada de plans especials urbanístics o programes d’actuació específica 
d’interès que puguin tenir un altre objecte més enllà dels usos i/o activitats que es 
contemplen en els documents aprovats inicialment. 

L’al·legant manifesta que la família és propietària en pro indivís de l’heretat anomenada Can 
Coscoll, situada al municipi de Sant Just Desvern. En aquesta finca s’hi ubica la masia que porta 
el mateix nom, la qual ha estat recollida al catàleg de masies i cases rurals (fitxa SJT.007). 
S’exposa que tota la seva finca està inclosa dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
i que el planejament vigent classifica la finca com a sòl no urbanitzable, qualificat parcialment 
com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27) i parcialment com a sistema 
d’equipaments comunitaris d’interès metropolità (clau 7c). Segons indica, la finca i el seu entorn 
està àmpliament antropitzat i, per tant, no s’hi troba cap hàbitat d’especial protecció ambiental. 
Així, entén la persona al·legant que les condicions d’ús i d’intervenció sobre l’edificació 
representen una limitació per al desenvolupament de projectes determinats a la finca, i que no 
s’haurien de prohibir amb caràcter general noves construccions o limitar la superfície d’ampliació 
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de les existents a 500 metres quadrats, perquè condemnen les finques i les construccions a la 
desaparició. De fet, segons diu, la seva finca ha estat seleccionada per a implantar un centre 
d’alt rendiment eqüestre, que no es pot assimilar a una hípica tradicional atès que no es tracta 
d’una activitat oberta al públic. Tanmateix, la implantació d’aquesta activitat requeriria 
ampliacions o substitucions d’algunes de les construccions que formen part de la finca. 

Esmenta a més, que les Àrees prioritàries per l’agricultura grafiades en els plànols d’ordenació 6 
i 9 (segons numeració i nomenclatura corresponenet a la documentació de l’Aprovació inicial) no 
es corresponen a la realitat.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’objecte del Pla especial és l’ordenació i regulació dels usos i les activitats d’acord amb els 
objectius del Parc Natural de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors 
geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals d'aquest espai 
natural de protecció especial. Per tant, és el compliment d’aquest objectiu el que defineix els usos 
i les activitats admeses en aquest espai protegit.  

Referent a la prohibició amb caràcter general de les noves construccions i les condicions 
d’ampliació de les existents, cal fer dues puntualitzacions. En primer lloc, cal entendre que ens 
trobem en un Parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les construccions 
existents. En segon terme, les activitats relacionades amb la producció de béns orgànics que es 
desenvolupen al Parc s’entenen com activitats econòmiques que, per damunt de tot, han de 
contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  la vulnerabilitat front els diferents riscos. Així, 
El Pla especial reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la conservació 
del mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat front els 
diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, el seu paper de 
generador de rendes econòmiques i dinamització del territori. La modificació proposada contradiu 
aquest principi general. 

Finalment, advertir que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic,amb 
l’objectiu de clarificar la normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

PROPOSTA  
Es proposa estimar parcialment l’al·legació en el sentit de revisar les Àrees prioritàries per a 
l’agricultura. 

 
Nº:  107  Aleix Marquet Encinas 
Nom:   Raül Parramon Junyent 
Adreça:  c/ de les Roses, 32, 08980, Sant Feliu de Llobregat 
Registre d’entrada:  - 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant exposa que la seva finca està inclosa al catàleg de masies i cases rurals amb 
el codi SF.010, i s’indica que la propietat té voluntat d’implantar una hípica-escola 
d’equitació a la finca, per la qual cosa s’ha presentat l’Avanç del Pla especial de Can 
Pahissa a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Segons manifesta, el PEPNat i la 
MPGMCo fan inviable l’aprovació del Pla especial presentat, i per aquest motiu se sol·licita 
la modificació de diverses qüestions.  
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Els aspectes que fan referència al document de la MPGMCo, s’han incorporat a l’informe del 
corresponent expedient de modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana la modificació de 
l’article 40 de la normativa de la següent manera: 

1. Reduir o introduir un percentatge de flexibilitat pel que fa al mínim de 20 hectàrees 
establert per a poder dedicar la finca a l’ús d’hípica.  

2. Suprimir la distància màxima de 50 metres de les ampliacions respecte l’edifici catalogat. 
3. Tenir en consideració altres aspectes com la proximitat a les vores o al ferrocarril a l’hora 

d’establir la distància màxima de 300 metres de l’edificació a la xarxa rodada bàsica, tant 
de l’edifici catalogat com de l’ampliació que pugui requerir l’activitat d’hípica. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment poden 
estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, s’ha vinculat 
l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.  

Concretament pel que fa a l’ús d’hípica, la finca mínima es fixa en 20 hectàrees per a concentrar 
aquest ús en les grans finques del Parc, assegurant la seva gestió i manteniment, i per a facilitar 
que la gestió de les dejeccions ramaderes es dugui a terme dins de la mateixa finca i/o associada 
a una activitat agrícola. L’objectiu és tancar el cicle dels residus que es generin apostant per 
l’economia circular. En aquest sentit, es planteja disposar d’una superfície agrícola per tal de 
garantir la correcta gestió i tractament de les dejeccions. 

Pel que fa a la distància màxima de la nova construcció respecte l’edificació existent inclosa al 
Catàleg de masies, es permetrà excepcionalment la ubicació de noves construccions a una 
distància superior dels 50m, si el fet de construir al voltant de les edificacions existents en malmet 
el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix avantatges substancials com minimitzar la 
visibilitat, evitar grans explanacions, moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a 
banda dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà donar compliment a les condicions 
específiques addicionals, que es recullen a la memòria d’ordenació i la normativa del Pla:  

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de 
visibilitat mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 

Pel que fa al criteri d’accessibilitat, aquest obeeix a la necessitat de minimitzar el trànsit rodat en 
el interior del Parc, molt relacionats amb determinats usos admesos com les hípiques. En aquest 
sentit es mantenen aquestes condicions. 

Finalment advertir que arran d’aquesta i altres al·legacions s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic amb 
l’objectiu de clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 
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PROPOSTA  
Es proposa estimar parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  108  Promotora Montparadís S.A. 
Nom:   Frederic Lloveras Homs i Jordi Ferres Valcarce 
Adreça:  c/ Aragó 287, 3er 1a, 08009, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10549 de 13/12/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita mantenir la qualificació de clau 7co, sistema d’equipaments de 
Collserola a la finca ubicada a l’indret denominat Can Barba, heretat Vallhonrat, del terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès. 
El planejament vigent qualifica aquesta finca en part com a 6b, en la seva major part com a 7b 
(equipament comunitari) i en part amb clau 5. En aquests terrenys s’hi va desenvolupar fins l’any 
2000 una activitat de Polo i actualment està en desús però, segons s’indica, la propietat pretén 
tornar-hi a implantar una activitat relacionada amb els animals i la natura. No obstant, la 
MPGMCo, que es tramita en paral·lel al PEPNat, passa a classificar la part d’equipaments amb 
la clau 29co. 

Per tant, els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència fonamentalment al document de la 
MPGMCo. L’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 
Pel que fa al PEPNat, es qüestiona la delimitació dels Espais d’interès connector i les Àrees 
prioritàries d’agricultura. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El Pla identifica els Espais d’interès connector per tal de conservar i millorar la biodiversitat i els  
processos ecològics que tenen lloc al Parc. Així, l’objectiu d’aquests espais és garantir de manera 
general la permeabilitat territorial, des del punt de vista de la connectivitat ecològica, tant a 
l’interior del Parc Natural com entre el Parc i la resta del territori, en particular amb la resta 
d’espais oberts de la regió metropolitana. El Pla identifica dues categories d’Espais d’interès 
connector en base a la seva funcionalitat:  

- Espais connectors funcionals: espais amb ecosistemes ben desenvolupats que 
afavoreixen el moviment dels organismes, i  

- Xarxa hídrica d’interès connector: associada als cursos fluvials que són capaços de 
travessar amb bona permeabilitat les principals barreres d’infraestructures de la perifèria 
de la Serra. 

La delimitació gràfica d’aquests espais és l’establerta al plànol d’ordenació 3, considerant que 
els plans o projectes que els afectin poden de manera justificada ajustar la delimitació si és 
necessari per a garantir els objectius específics de la protecció d’aquests espais. Així mateix, 
mitjançant pla especial urbanístic de manera justificada també es podrà incorporar nous espais 
dins de les categories establertes.Les Àrees prioritàries per l’agricultura es corresponen amb 
àrees de cultius actuals i cultius fàcilment recuperables. Aquests últims abasten zones que es 
van deixar de cultivar en els darrers anys però que encara conserven l’aspecte d’un camp de 
conreu i el bosc no hi ha entrat (només hi ha vegetació herbàcia o arbustiva) o bé només hi 
comença a aparèixer algun arbre. La seva delimitació parteix de l’anàlisi de les parcel·les 
agrícoles realitzat pel Consorci del Parc l’any 2007-10 i actualitzat amb les dades del SIGPAC 
de l’any 2018, i s’han definit en coordinació amb l’òrgan gestor. 

PROPOSTA  
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació. 
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Nº:  109  PatrofiveS.L. 
Nom:   Jaume Ros Vergara 
Adreça:  c/ Deu i Mata, 156, 2n 3a, Valldoreix, Sant Cugat del Vallès 
Registre d’entrada:  Núm. 10863 de 27/12/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions      

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència gairebé exclusivament al document de la 
MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla Especial. Per tant, l’informe-valoració 
d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la Modificació. No obstant, en l’escrit també 
es demana reconèixer la necessitat d’actuar sobre el soroll de les infraestructures de pas, en 
especial aquelles que afecten la masia de Can Llobet. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa als nivells d’immissió de la masia en relació al trànsit de la via de comunicació propera 
(Autopista de Vallvidrera C16) cal tenir en compte que no és potestat del Pla Especial la 
implantació de mesures correctores per pal·liar un impacte que deriva del pas d’una 
infraestructura de comunicació que no es troba inclosa a l’àmbit del Parc Natural que estableix 
el Decret 146/21010. La competència de la implantació d’aquest tipus de mesures correspon a 
l’Administració competent de la infraestructura en el moment de la seva construcció per tal 
d’evitar impactes derivats de la seva implantació. 

PROPOSTA  
Es desestima l’al·legació que fa referència a que el Pla Especial reconegui la necessitat d’actuar 
sobre el soroll de les infraestructures que travessen l’espai protegit amb mesures correctores. 

 
Nº:  110  Olga Khoroshilkina 
Nom:   Olga Khoroshilkina 
Adreça:  c/ Camí del Carlet, 10, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10895 de 28/12/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  111  Victoria Roestel i  
   Marcio-Antonio Mendonça de Lima 
Nom:   Victoria Roestel i  
   Marcio-Antonio Mendonça de Lima 
Adreça:  c/ Camí del Carlet, 3, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 10894 de 28/12/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. La resta de consideracions no guarden 
relació amb les propostes del PEPNat. 
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Nº:  112  Ma Leonor Pérez Zafón 
Nom:   Ma Leonor Pérez Zafón 
Adreça:  c/ Mas Guimbau, 17-19, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 8 de 02/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla Especial. Per tant, l’informe-valoració 
d’aquests aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la Modificació. Pel que fa al PEPNat, 
es demana excloure l’eix de la C-16 com a Espai funcional del Parc i que es prevegin 
mesures concretes per a pal·liar l’impacte ambiental de les infraestructures de pas. També 
se sol·licita que es determini una dotació pressupostària i un termini de temps per a la 
implantació d’aquestes mesures.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Tal i com recull la memòria del Pla (pàg. 289 del document aprovat inicialment), l’Espai funcional 
inclou, entre d’altres, aquells sòls necessaris per garantir la permeabilitat ecològica interna i 
externa. Això suposa incloure els terrenys on hi hagi elements o infraestructures que fragmentin 
el territori. Pel que fa als objectius, tant en la memòria (pàg. 290) com en el normativa (art.62 
segons nova numeració) es llista en primer lloc la potenciació de la connectivitat ecològica de la 
Serra de Collserola amb la resta d’espais naturals de l’entorn, així com evitar la fragmentació 
interna en l’eix de la riera de Vallvidrera, per tal de preservar la biodiversitat i maximitzar els 
serveis ecosistèmics del Parc. 

Pel que fa al segon aspecte en referència a les mesures, és evident l’impacte que genera una 
infraestructura d’aquesta magnitud travessant de nord a sud el Parc de Collserola. És el que es 
coneix com externalitat, és a dir, que el Parc rep uns determinats impactes negatius que es 
generen fora d’aquest espai. No obstant, el fet de trobar-se fora dels límits del Parc fa que el 
PEPNat no tingui competències, tot i que pugui incorporar recomanacions en aquest sentit.  

A nivell de l’Espai funcional, i pel que fa referència a la connectivitat, el Pla incorpora una sèrie 
de projectes (veure apartat 8.2.1.2.c), amb l’objectiu d’assegurar el manteniment de la qualitat 
del medi natural i els espais semitransformats. El Pla Especial considera rellevant desenvolupar 
projectes estratègics en aquests àmbits pel fet de tractar-se d’espais degradats o compromesos 
quant a connectivitat i que poden suposar una millora en relació a un dels principals problemes 
de Collserola. Concretament, a l’àmbit central es proposen un total de 6 projectes relacionats 
amb la riera de Vallvidrera. Aquests projectes es troben inclosos en l’agenda i avaluació 
econòmica, amb una aproximació de dotació pressupostària i una temporització. 

D’altra banda, el Pla incorpora, mesures de protecció ambiental (veure apartat 8 de l’Estudi 
Ambiental Estratègic) en relació als vectors relacionats amb el vector aire (contaminació lumínica, 
acústica i atmosfèrica), entre d’altres que, en el cas de l’Espai funcional es proposen a mode de 
recomanació. 

PROPOSTA 
Es proposa desestimar l’al·legació en relació a l’exclusió de l’eix de la C-16 de l’Espai funcional 
del Parc doncs és coherent amb els criteris de delimitació i respon a l’objectiu fonamental de 
millora de la connectivitat interna del Parc. Alhora, es proposa desestimar l’al·legació en relació 
a la previsió de mesures concretes per pal·liar l’impacte de la C-16 donat que el Pla ja incorpora 
mesures ambientals d’aplicació a tot el Parc i a tenir en compte, també, a l’Espai funcional, així 
com projectes estratègics per la millora de la connectivitat. 

 
Nº:  113  Jose Ruiz Gomez 
Nom:   Jose Ruiz Gomez 
Adreça:  Av/ Meridiana, 328, 15-6a, 08027, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 25 de 03/01/2019 
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Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna  
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 
Nº:  114  Juan José Arbolí Desvalls 
Nom:   Juan José Arbolí Desvalls 
Adreça:  c/ Reina Victoria, 1, 08021, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 26 de 03/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Manifesta que és copropietari, juntament amb altres familiars, d’una finca al Parc de 
Collserola i dins del terme municipal de Barcelona. Tanmateix, no indica l’emplaçament 
concret de la finca. En el seu escrit d’al·legacions expressa de forma genèrica que els 
propietaris de finques situades dins del Parc pateixen una restricció en els usos i les 
activitats que impedeix la inversió privada. En aquest sentit, entén la persona al·legant 
que s’hauria d’ampliar el règim d’usos admesos. Sol·licita que es tinguin en consideració 
les seves observacions. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Des de l’aprovació del PEPCo l’any 1987, s’ha desplegat tant la normativa sectorial de caire 
ambiental com la planificació territorial, inexistent aleshores, a excepció de la Llei d’espais 
naturals. A banda de la Llei d’urbanisme, sense ser exhaustiu, es pot fer referència a la legislació 
forestal, de residus, de l’aigua, de contaminació atmosfèrica, lluminosa, soroll, de l’accés 
motoritzat al medi natural o de prevenció d’incendis. A nivell de planificació territorial i sectorial 
destaca el Pla territorial metropolità de Barcelona, el PEIN, la xarxa Natura 2000 o els plans 
d’infraestructures. D’acord amb l’anterior, el nou planejament que s’elabori és acord, com no 
podria ser d’una altra manera, amb el marc legal vigent.  

D’altra banda, la legislació sectorial en relació als espais de protecció especial sempre admet 
una regulació més estricta per raó del seu règim. Per tant, el planejament ha de basar el seu 
desenvolupament en concretar el contingut de la legislació i la planificació sectorial als objectius 
específics de protecció dels valors ecològics del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

La regulació específica del Pla es regeix per l’estratègia ecològica, que es fonamenta en la 
preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics. Dins d’aquest context el 
Pla, per tal de promoure la conservació del patrimoni arquitectònic del Parc, ja proposa obrir el 
ventall dels usos permesos d’índole privada a les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i 
permet excepcionalment noves construccions relacionades amb activitats que aporten qualitat i 
valor afegit al territori, com són les activitats primàries. A més, des del Pla es regulen altres 
activitats d’índole privada, que complementen les dotacions de lleure, com són les hípiques.  

Per tant, el PEPNat ja té en compte el que s’exposa en l’al·legació. En tot cas, convé considerar 
que la regulació busca aconseguir un equilibri entre els usos permesos i la preservació de tots 
els valors de l’espai protegit.  

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa desestimar les al·legacions. 
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Nº:  115  Viuda de Lauro Clariana, S.L. 
Nom:   Xavier Alegria Hermosilla 
Adreça:  c/ Can Baruta s/n Pol. Ind. Riera del Molí, 08750, Molins de Rei 
Registre d’entrada:  Núm. 85 de 04/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

No obstant, cal subratllar que l’àmbit d’aplicació del PEPNat, per definició, és el del PN de 
Collserola, delimitat definitivament pel Decret 146/2010. A més a més, cal tenir en compte que 
l’espai que cita l’al·legant està adjacent a un espai d’interès connector, pel que té un interès 
potencial per millorar la connectivitat ecològica de l’àmbit, i a un Hàbitat d’interès Comunitari 
(HIC) de caràcter prioritari i element clau del Parc: 6220* Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) pel que cal garantir-ne la seva conservació. 

 
Nº:  116  Agueda Escribano Used 
Nom:   Agueda Escribano Used 
Adreça:  c/ Occident, 18, ent.3, 08904, Hospitalet de Llobregat 
Registre d’entrada:  Núm. 80 de 04/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 40, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 40. 

 

Nº:       117 Sociedad Urbanística para el desarrollo del Sector Noroeste de Pedralbes, 
SL (i altres empreses i persones) 

Nom:   Javier Manjarin Albert 
Adreça:  c/ Dr. August Pi i Sunyer, 9, àtic 1a, 08034, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 92 de 04/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita l’exclusió dels terrenys del sector nord-est de Pedralbes de l’àmbit del 
present Pla especial i de la MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

El procurador manifesta que els seus manants són propietaris dels terrenys que conformen el 
denominat sector nord-est de Pedralbes, al terme municipal de Barcelona. Tal i com es posa de 
manifest a l’escrit d’al·legacions presentat, el PGM va classificar aquests terrenys com a sòl 
urbanitzable no delimitat, però la MPGM a l’àmbit del sector nord-est de Pedralbes de 2003 va 
desclassificar aquests sòls atorgant condició de sòl no urbanitzable amb clau 27 de parc forestal. 
Contra aquest Decret, part de les persones al·legants van interposar recurs contenciós 
administratiu que va ésser estimat en cassació pel Tribunal Suprem en la seva sentència de data 
2 de novembre de 2011. 

Entretant, es va aprovar el Decret 146/2010 de declaració de Parc Natural que també va incloure 
aquests sòls dins del seu àmbit. Les parts també van interposar recurs contenciós administratiu 
contra aquest Decret i finalment el TSJ va declarar en la seva sentència de data 12 de novembre 
de 2014 que, de conformitat amb allò que havia establert el TS, els sòls propietat de les parts 
al·legants no compleixen les exigències per a poder ser considerats com a Parc Natural, per tant 
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el TSJC anul·la el Decret de Parc Natural pel excloure els terrenys del sector nord-est de 
Pedralbes. Segons indica la part, s’ha incoat el degut procediment d’execució de la sentència 
esmentada, malgrat no s’aporta prova que acrediti tal extrem. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’àmbit del PEPNat és el definit als plànols d’ordenació. Comprèn l’Espai funcional i els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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, d’acord amb la descripció escrita i gràfica publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 5745, de 29 d’octubre de 2010. Aquesta 
delimitació incorpora les modificacions aprovades pels Acords de Govern GOV/145/2015, d'1 de 
setembre i GOV/23/2017, de 7 de març, amb la descripció escrita i gràfica publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6951.  

Pel que fa a la definició dels límits del Parc natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel Decret 146/2010. Per tant, caldrà esperar a la publicació de 
l’Acord de Govern amb la descripció de la delimitació corregida. 

No obstant, en relació a l’àmbit del PEPNat i donada l’existència de sentències fermes en el sentit 
que s’indica, es proposa incorporar en la definició que es fa de l’àmbit a la memòria i en el plànol 
d’ordenació corresponent que aquest reprodueix la delimitació del Decret, amb les modificacions 
aprovades pels Acords de Govern, sense perjudici de les sentències judicials pendents 
d’execució. 

PROPOSTA  
Es proposa estimar parcialment l’al·legació en el sentit d’incloure un redactat en la memòria i el 
plànol d’ordenació corresponent que reculli la casuística exposada. 

 
Nº:  118  Amics de la Natura 
Nom:   Amics de la Natura 
Adreça:  c/ Vidal i Ribas, 23-25, 08090, Sant Feliu de Llobregat 
Registre d’entrada:  Núm. 134 de 07/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  119  AVV. Amb Afectacions Urbanístiques de Les Planes 
Nom:   Maria Leonor Pérez Zafón 
Adreça:  c/ Vallvidrera a Sant Cugat, 98, 08017, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 137 de 07/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Atès que aquesta al·legació és idèntica a l’al·legació número 85, es dóna  resposta conjunta dels 
dos escrits en l’al·legació número 85. 

 
Nº:  120  Meran S.A. 
Nom:   Andreu Puigfel Bach 
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Adreça:  c/ Torras i Pujalt, 26, pis3, porta A, 08022, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 414 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

No obstant, des del PEPNat es posa de manifest que l’àmbit es troba en un espai d’interès 
connector i adjacent a l’àrea de lleure de Can Coll, node al qual s’assigna una estratègia de 
contenció per l’elevada afluència que el caracteritza. 

 
Nº:  121  PCDC, ADENC, CEPA i EdC 
Nom:   PCDC, ADENC, CEPA i EdC 
Adreça:     
Registre d’entrada:  Núm. 421 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Es resumeixen a continuació els principals punts de l’al·legació presentada en relació al PEPNat: 

1. En un primer punt s’al·lega que hi ha contradiccions entre els objectius de protecció de la 
Declaració de Parc Natural, els objectius dels serveis ecosistèmics i la legislació d’espais 
naturals i XN2000 amb els objectius de la memòria del PEPNat. 

2. Estableix que cal assumir que el Parc Natural de Collserola ha de deixar de ser un Parc 
Natural fragmentat i complir el que diu la declaració de PN2010. Alhora, diu que falseja la idea 
que el PEPNat contempla els corredors biològics que obliga la Llei d’espais naturals. 

3. S’han eliminat la major part dels qüestionats ERE no consolidats i ha mantingut els que estan 
amb habitatges fora d’ordenació del SNU que no preveu la seva extinció, i el PEPNat ha de 
preveure l’extinció diferida dels habitatges en SNU. 

4. Al·leguen que rebutgen el reconeixement que el PEPNat fa de les reserves del túnel ferroviari 
d’Horta i Montcada fins el Vallès que preveu el PTMB2010. 

5. Estableix que calen més propostes, més enllà del reconeixement formal, per garantir la 
preservació efectiva de les reserves naturals parcials integrals que es recullen a la declaració 
de Parc Natural de Collserola. 

6. Al·leguen que manquen al PEPNat mesures que afavoreixin el potencial agro-ecològic. 
7. Posen de manifest la necessitat d’ampliar les mesures que afavoreixin el potencial de 

biofauna del Parc Natural i en especial l’avifauna amb espais per la seva protecció i 
recuperació. Alhora diuen que el Consorci del Parc Natural necessita una urgent renovació 
del perfil de l’equip directiu i tècnic i ha d’incorporar manuals de bones pràctiques ambientals. 

A banda d’aquests punts, s’adjunten propostes concretes en relació a la normativa. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació.  

Pel que fa a la normativa, tenint en compte que els aspectes que sol·licita l’al·legant són idèntics 
als de l’al·legació número 79, 80, 122, 128 i 131, aquests aspectes se’ls dóna resposta conjunta 
en dites al·legacions. 

Pel que fa a la resta d’aspectes referents al PEPNat: 
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1) En un primer punt s’al·lega que hi ha contradiccions entre els objectius de 
protecció de la Declaració de Parc Natural, els objectius dels serveis ecosistèmics i la 
legislació d’espais naturals i XN2000 amb els objectius de la memòria del PEPNat. 
El plantejament del Pla Especial es fa d’acord, i com no pot ser d’una altra manera, al marc legal 
existent i els plans i programes de rang superior intentant, alhora, donar resposta als reptes que 
planteja un Parc immers en un àmbit metropolità i al moment què ens trobem.  

En aquesta línia, l’estratègia ecològica del PEPNat es basa en 4 eixos, tots al mateix nivell. D’una 
banda, els dos primers responen a la conservació dels elements de valor ecològic i a la millora 
de la connectivitat (en la línia del que estableix el marc legal). D’altra banda, els altres dos eixos 
fan referència al control de les pertorbacions, tenint en compte els impactes directes i indirectes 
que pateix el Parc, així com al foment de les activitats que permetin afavorir la dinamització del 
territori alhora que gestionar-lo de manera sostenible, tenint en compte els valors del Parc 
(aquests dos eixos pretenen donar resposta als reptes existents al Parc). En relació a aquests 
dos últims eixos cal tenir en compte la definició que el Programa de les Nacions Unides pel Medi 
Ambient (PNUMA) fa de l’economia verda: “la que té com a resultat millorar el benestar humà i 
l’equitat social, reduir els riscos ambientals i la pressió sobre els sistemes naturals i harmonitzar 
el desenvolupament econòmic i el consum eficient dels recursos”.  

D’altra banda, en relació als serveis ecosistèmics, des del PNUMA s’ha dut a terme un projecte 
anomenat “l’Economia dels ecosistemes i la Biodiversitat” que posa manifest la importància de 
la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes per al benestar humà i el desenvolupament 
socioeconòmic. Alhora, i en relació a la seva conveniència de plantejar-los a nivell d’un espai 
natural, cal posar de manifest que des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat s’han fet treballs en la línia d’identificar els diferents serveis ecosistèmics dels espais 
naturals de Catalunya donat que es considera que “els espais naturals esdevenen àmbits 
proveïdors de serveis ambientals d’alta qualitat, conjuntament amb els que generen tota la resta 
de territori agroforestal i el sòl no urbanitzable”. Amb això, es considera totalment adient la 
incorporació d’aquests aspectes a un Pla Especial del segle XXI, amb més de la meitat de la 
superfície de propietat privada i en un context metropolità de 3 milions d’habitants. 

Alhora, el Decret de declaració del Parc Natural estableix com a objectiu: “La implantació d’un 
règim que permeti superar l’aïllament de la Serra de Collserola, que eviti la fragmentació i la 
pèrdua dels espais agroforestals que conté, que aporti serveis ambientals al conjunt de la 
ciutadania, i que incorpori solucions als problemes i les necessitats metropolitanes sense 
sacrificar la qualitat ambiental del seu àmbit”. 

Pel que fa referència a la garantia de les connexions biològiques, un tema amb molta rellevància 
tenint en compte la ubicació del Parc, des del PEPNat es fan diverses apostes fortes en aquest 
sentit: la definició de l’Espai funcional, el reconeixement dels espais d’interès connector, la 
concreció de projectes estratègics per la millora de la connectivitat (pressupostats i 
calendaritzats), així com la necessitat de redactat un Pla de Connectivitat Ecològica per part de 
l’òrgan gestor. Alhora, des de la MPGMCo s’identifica i delimita el Sistema hidrogràfic, aspecte 
rellevant si tenim en compte el paper que juguen els rius, rieres i torrents en un Parc força 
fragmentat com el de Collserola, i es fan propostes als espais de vora per resoldre 
problemàtiques existents.  

En un altre ordre de coses, el Pla té present i en compte la rellevància de l’espai protegit com a 
plataforma de sensibilització i educació ambiental i així queda recollit en l’apartat d’ús públic tot i 
que es considera que té una component transversal i que a dia d’avui ja és una línia de treball 
molt potent del Parc a la que cal donar-li continuïtat. 



319 

 

Amb tot, cal tenir en compte que no es parteix d’un full en blanc, i que es tracta d’un Parc molt 
madur i molt construït i que el que cal és buscar quines poden ser les eines i instruments més 
útils que permetin garantir la preservació dels valors del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

2) Estableix que cal assumir que el Parc Natural de Collserola ha de deixar de ser un 
Parc Natural fragmentat i complir el que diu la declaració de PN2010. Alhora, diu que 
falseja la idea que el PEPNat contempla els corredors biològics que obliga la Llei d’espais 
naturals. 
El Pla, partint dels eixos que estableix el Pla Territorial, defineix una xarxa d’espais d’interès 
connector, formada pels espais que anomena connectors funcionals i la xarxa hídrica d’interès 
connector. Alhora, el Pla fa una aposta valenta anant més enllà dels límits del Parc i sortint a 
l’Espai funcional per tal de marcar els eixos als que cal donar continuïtat a nivell dels municipis 
que afecten i en relació a la infraestructura verda metropolitana.  

El Pla també estableix una sèrie de projectes estratègics per la connectivitat, tant dins del Parc 
com a l’espai funcional. Aquests projectes estan pressupostats i temporalitzats en base a la seva 
prioritat. Alhora, l’article 5 de la normativa recull la necessitat de redactar un Pla de Connectivitat 
Ecològica on s’estudiaran i es proposaran actuacions per conservar i millorar la permeabilitat 
interna i externa del Parc. 

3) S’han eliminat la major part dels qüestionats ERE no consolidats i s’han mantingut 
els que estan amb habitatges fora d’ordenació del SNU. El PEPNat ha de preveure 
l’extinció diferida dels habitatges en SNU, alhora que s’han eliminat les reserves viàries 
del desarrollisme del PGM76. 
Pel que fa als EREs convé aclarir que el PEPNat no elimina ni introdueix nous Espais de regulació 
específica. D’acord amb el Decret 146/2010 delimita definitivament els ERE 1 o àmbits 
dordenació específica i els ERE 2 o àmbits d’enllaç, i preveu mesures per a l’assoliment dels 
objectius del Pla. Així, el PEPNat estableix uns criteris generals pel que fa a l’extinció de les 
construccions existents en situació de fora d’ordenació.  
 
Donada la complexitat i abast geogràfic del fenomen, el Pla distingeix entre aquelles edificacions 
que formen part dels anomenats espais de regulació especial: àmbits d’ordenació específica 
(ERE1), d’aquelles altres construccions que es consideren aïllades i s’estableix d’actuació 
preferent l’extinció de les edificacions no incloses en els ERE 1. Aquesta diferenciació obeeix a 
criteris ambientals, socials i econòmics.  

Cadascun dels ERE 1 comptarà amb un programa d’actuació que en determinarà l’ordenació 
específica. Aquest programa avaluarà els efectes de la presència dels ERE 1 i la seva 
funcionalitat dins del Parc Natural. L’objecte d’aquest document és el de preveure i regular els 
mecanismes concrets a través dels quals s’abordarà el tractament de les edificacions existents i 
la restitució dels valors ambientals afectats.  

Tant la memòria com la normativa recullen que en una primera fase caldrà elaborar els estudis 
previs i complementaris del programa d’actuació, entre d’altres un inventari complert i detallat de 
totes les edificacions existents. Així mateix, en la definició, el disseny i la concreció dels terminis 
d’execució del programa d’actuació es garantirà de forma efectiva la participació dels propietaris 
residents. A iniciativa dels ajuntaments afectats i amb la participació de l’òrgan gestor del Parc 
Natural, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya s’impulsarà per a 
cada ERE 1 la creació d’un equip de treball per a l’elaboració del programa d’actuació. 

4) Al·leguen que rebutgen el reconeixement que el PEPNat fa de les reserves del túnel 
ferroviari d’Horta i Montcada fins el Vallès que preveu el PTMB2010. 
Tal i com s’estableix a la MPGMCo que es tramita en paral·lel, es tracta d’una reserva definida 
pel PTMB. En aquest sentit, cal tenir present que, d’acord amb l’article 4.13.2 de les Normes 
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d’ordenació territorial del PTMB, “el planejament urbanístic ha d’incorporar les reserves per fer 
efectius els elements de xarxa viària i ferroviària proposats pel Pla. En cas de no existir projectes 
aprovats d’una infraestructura s’incorporarà el traçat indicatiu recollit al PTMB”. Per això, es 
considera que, en compliment del PTMB, cal mantenir la reserva ferroviària del Turó de 
Montcada. 

5) Estableix que calen més propostes, més enllà del reconeixement formal, per 
garantir la preservació efectiva de les reserves naturals parcials integrals que es recullen 
a la declaració de Parc Natural de Collserola. 
En relació a l’ampliació dels límits de les reserves o a la incorporació de nous espais ens remetem 
al Decret 146/2010 que delimita el Parc i que estableix en el seu article 1.2. que: “La delimitació 
d’aquest espai, grafiada a l’annex 2 a escala 1:5.000, és la definitiva als efectes del que disposen 
els articles 8.1 i 2 del Decret 328/1992 i l’article 16.2 de la Llei 12/1985. La seva descripció literal 
s’inclou a l’annex 3”.  

Quant a la normativa sectorial d’aplicació es considera que no cal recollir-ho explícitament a la 
normativa donat que és d’obligat compliment i així queda reflexat. No obstant, i en relació als 
hàbitats i espècies representatives de la regió biogreogràfica i la Directiva d’Habitats Comunitaris, 
queden recollits a l’annex 7 del Pla i la normativa en fa referència. 

Pel que fa referència a Torre Negra existeix una sentència ferma que l’exclou de l’àmbit del Parc 
Natural. 

6) Al·leguen que manquen al PEPNat mesures que afavoreixin el potencial agro-
ecològic. 
El Pla proposa diferents mesures en aquest sentit, tant pel que fa a pràctiques ecològiques com 
a altres aspectes relacionats amb el potencial agro-ecològic del Parc. En tot cas, a partir 
d’aquesta i altres al·legacions s’ha afegit a la normativa i a la memòria de l’ordenació del Pla que 
l’agricultura es farà amb criteris d’agricultura ecològica i adaptada a les condicions climàtiques 
del Parc. Així mateix, l’agricultura a les reserves naturals parcials serà obligatòriament ecològica. 

Un dels objectius del PEPNAt, pel que fa a la revalorització dels recursos naturals, és facilitar la 
implementació del Pla agropecuari del Parc, que impulsa projectes de producció agroecològica i 
promou sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles. Per tal de donar suport a la promoció 
d’aquestes iniciatives, el Pla fomenta la recuperació de les construccions incloses en el Catàleg de 
masies de la MPGMCo, com a usos de suport a les activitats agràries (usos artesanals i 
agrobotigues, equipaments d’articulació del sector primari, equipaments de recerca i innovació o 
equipaments socials i/o educatius). A més, tot i que amb caràcter general es restringeixen les noves 
construccions dins del Parc, el Pla especial, per tal de promoure els usos i aprofitaments 
agropecuaris, permet de forma excepcional noves construccions associades a aquestes activitats. 

Per últim, a través de les condicions de desenvolupament d’una activitat nova als edificis inclosos 
en el Catàleg, s’estableix la obligatorietat de dur a terme el pla de gestió de la finca associada, que 
implica el manteniment dels espais agrícoles i gestió dels espais forestals. Aquest darrer aspecte 
ve regulat a la MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

7) Posen de manifest la necessitat d’ampliació de mesures que afavoreixin el 
potencial de biofauna del Parc Natural i en especial l’avifauna amb espais per la seva 
protecció i recuperació. Alhora, diuen que el Consorci del Parc Natural necessita una 
urgent renovació del perfil de l’equip directiu i tècnic i ha d’incorporar manuals de bones 
pràctiques ambientals. 
Cal posar de manifest que s’estableixen tot un seguit de mesures de protecció ambiental (veure 
apartat 8 de l’Estudi Ambiental Estratègic) que fan referència a: relleu i la hidrologia, geologia i 
l’edafologia, biodiversitat, connectivitat ecològica, paisatge, riscos naturals, contaminació 
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atmosfèrica, acústica i lumínica, patrimoni cultural, infraestructures i els serveis, recursos i 
residus, mobilitat i mitigació i adaptació al canvi climàtic, que són d’obligat compliment a l’àmbit 
del Parc i recomanacions a l’àmbit de l’Espai funcional. Concretament, a l’apartat de biodiversitat, 
es relacionen mesures per la fauna. 

A banda s’incorporen una sèrie d’annexes que identifiquen espais o elements de valor del Parc i 
que, alhora, es recullen normativament. 

Així mateix, es considera que bona part de les propostes que es preveuen i criteris que incorpora 
el Pla i la MPGMCo estan plantejades per la protecció de la fauna, principalment les que fan 
referència a la delimitació dels Espais d’interès connector i el reconeixement de l’Espai funcional, 
la definició dels projectes estratègics de millora de la connectivitat, les estratègies pel foment del 
mosaic agroforestal, la identificació i les estratègies per les anomenades “Àrees d’especial 
significació”, la definició de les Illes de tranquil·litat o les propostes que aposten per la 
concentració de la freqüentació, entre d’altres.  

Pel que fa a la caça, s’ha de dir que el Pla especial no és l’instrument competent per a canviar el 
regim de caça, que correspon a la Direcció General del Medi Ambient i Biodiversitat de la 
Generalitat de Catalunya. Tot i així, des del Pla, dins del marc de les seves competències, 
s’estableixen els objectius que han de regir la caça dins del Parc natural. En aquest sentit, 
s’assenyala que, per raó de la protecció de la fauna i de seguretat envers els usuaris del Parc 
Natural, els usos i activitats cinegètiques s’orientaran vers el control de població mitjançant la 
declaració de la figura legal corresponent. 

PROPOSTA 
Per tot l’exposat més amunt s’estima parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  122  DEPANA 

Nom:   Marta Gumà 
Adreça:  c/ Sant Salvador, 97, Baixos, 08024, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 426 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 79, es dóna  
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 79. 

 
Nº:  123  JOSEL SLU 
Nom:   Ruth Gilberte Rios 
Adreça:  c/ Comte d'Urgell, 230, 08036, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 427 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’al·legant sol·licita la renúncia a continuar amb l’aprovació inicial del PEPNat, o 
subsidiàriament s’exclogui de l’Espai funcional l’àmbit de Torre Negra. 
L’escrit qüestiona la cobertura legal de l’Espai funcional i fa especial èmfasi en els àmbits de 
Torre Negra i del vessant barceloní. Els principals arguments fan referència a l’extensió de la 
protecció que atorga la Declaració de Parc Natural en terrenys ubicats fora de la delimitació del 
Decret 146/2010 vigent, una determinada interpretació de l’article 5 de la Llei 12/1985 d’espais 
naturals, i la manca de justificació del document en relació a la inclusió dels àmbits citats. També 
exposa el seu desacord amb el tractament que rep l’àmbit de Torre Negra en els Annexes 2 i 3.  
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VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
L’àmbit d’aplicació del PEPNat és el definit al plànol d’ordenació 2. Comprèn els terrenys 
declarats com a Parc Natural de la Serra de Collserola d’acord amb la delimitació definitiva de 
l’espai d’interès natural de la Serra de Collserola, aprovada pel 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.  

A més, sense perjudici de l’anterior, s’incorpora també un Espai funcional que comprèn els 
terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra de Collserola que, per les seves 
característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris per a garantir el compliment dels 
objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc Natural.  

Pel que fa a l’ampliació de facto del Parc Natural que es desprèn de l’escrit d’al·legació, cal aclarir 
que el Pla estableix per a l’Espai funcional directrius i recomanacions a concretar per plans i 
projectes posteriors. En cap cas es modifica el règim jurídic del sòl per part del Pla especial, 
doncs no pertoca a un planejament derivat com el PEPNat canvis en la qualificació o classificació 
del sòl. 

Amb independència dels seus valors, els terrenys que formen part de l’Espai funcional tenen una 
vinculació amb el Parc que permet atenuar els seu aïllament, prioritzant la connexió de les 
infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes, millorant la transició amb els nuclis urbans 
i facilitant l’ús social per part de la ciutadania. Es corresponen amb espais de singular rellevància 
per a la connectivitat ecològica i social del Parc Natural i el seu encaix territorial. 

En relació a la interpretació de l’article 5 de la Llei 12/1985 hi ha dos punts que caldria aclarir. Tal 
i com reprodueix l’escrit, l’article planteja la delimitació de zones perifèriques, àmbits d’influència 
i àmbits de connectivitat amb d’altres espais naturals, no només zones perifèriques. Així mateix, 
la connectivitat no fa referència exclusivament als espais naturals protegits que planteja l’escrit 
d’al·legació. 

Així, la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que té el caràcter de legislació 
bàsica, estableix (article 21) que “les administracions públiques han de preveure, en la seva 
planificació ambiental o als plans d’ordenació dels recursos naturals, mecanismes per aconseguir 
la connectivitat ecològica del territori, tot establint o restablint corredors, en particular entre els 
espais protegits Xarxa Natura 2000 i entre els espais naturals de rellevància singular per a la 
biodiversitat”. Per a això s’ha d’atorgar una funció prioritària als cursos fluvials, les vies pecuàries, 
les àrees de muntanya i altres elements del territori, lineals i continus, o que actuen com a punts 
d’enllaç, amb independència del fet que tinguin la condició d’espais naturals protegits. 

D’altra banda, les recomanacions i directrius que estableix el PEPNat per a l’Espai funcional no 
vulneren el principi de jerarquia normativa i coherència amb el planejament de rang superior, sinó 
que compleixen i desenvolupen el mandat legal que el marc legislatiu i el PTMB obliga a 
desenvolupar en la planificació dels espais naturals de protecció especial. 

Quan a la manca de justificació de la inclusió de l’àmbit de la Torre Negra, el Pla incorpora una 
delimitació per a l’Espai funcional que és el resultat de sumar els àmbits que es deriven de 
diverses problemàtiques, processos i oportunitats esmentades en la diagnosi dels espais 
perimetrals. Més concretament, en el cas de Torre Negra, i tal i com recull la fitxa A06 de l’Annex 
2, s’han inclòs sòls necessaris per garantir la connexió de Collserola amb els espais oberts de 
l’entorn. Això suposa incloure connectors ecològics i cursos fluvials com el Torrent de Sant Crist 
(tributari de la Riera de Sant Cugat). A més, també s’ha tingut en compte la presència de la Riera 
de Sant Medir i altres torrents així com l’existència de vials que han de permetre facilitar l’accés 
al Parc per mitjans no motoritzats. 
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L’escrit també qüestiona els projectes estratègics inclosos en l’Annex 3. Criteris i catàleg de 
projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional. Aquest Annex, tal i com es 
manifesta a la introducció, té per objectiu analitzar tipològicament amb detall el caràcter de límit 
de l’Espai funcional i establir una línia d’actuació comuna per als nou municipis que el conformen. 
Es determinen solucions a nivell d’imatge, que es consideren exemples extrapolables en d’altres 
indrets del límit del Parc. Així, les previsions que recull l’Annex 3 de projecte estratègic per a la 
Plaça Rotary, reforç dels camins existents i reactivació de les zones agràries, no s’han inclòs ni 
a l’Agenda i avaluació econòmica del Pla ni a cap altre document del Pla. 

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació en relació als dos supòsits plantejats: suspensió del tràmit i 
exclusió de l’àmbit de Torre Negra de l’Espai funcional.  

 
Nº:  124  IAAC 
Nom:   Silvia Brandi (gerent) 
Adreça:  c/ Pujades, 105, 08005, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 428 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al Pla especial i en part al 
document de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel. Per tant, l’informe-
valoració d’aquests darrers aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 
Pel que fa al PEPNat les sol·licituds s’han agrupat en les següents temàtiques: camins, 
elements patrimonials, activitats agrícoles, Illa de tranquil·litat de Can Catà i accessibilitat, 
i àrees equipades. 
Aquesta Fundació presenta un escrit d’al·legacions manifestant que és titular de la finca 
denominada “Can Valldaura” localitzada en l’indret “Can Güell” del municipi de Cerdanyola del 
Vallès, on existeix una edificació que està inclosa al catàleg de masies i cases rurals amb el codi 
CE.001. Es posa també de manifest que la seva finca compta amb el Pla especial de protecció i 
millora de l’àmbit “Can Valldaura” aprovat definitivament en data 27 de setembre de 2016 i 
publicat el 12 de desembre del mateix any.  

1 Camins 
S’indica que s’haurien de reconèixer determinats camins com camins estructurants de la xarxa 
dinàmica del Parc.  

2 Elements patrimonials 
Se sol·licita el reconeixement de determinats elements patrimonials de la finca. 

3 Activitats agrícoles 
Es demana s’inclogui una clàusula en el PEPNat per atorgar un estatus especial a les zones 
agrícoles històriques facilitant així la seva recuperació, incloure com a Àrees prioritàries per 
l’agricultura la clariana agrícola de Can Valldaura existent, la rompuda autoritzada segons el Pla 
de Gestió forestal per a Can Valldaura i incorporar a  l’article 38 una nova categoria de “conreu 
agrícola” relativa a les zones agrícoles destinades a l’educació ambiental i a la investigació. 

4 Illa de tranquil·litat de Can Catà i accessibilitat 
Se sol·licita el reconeixement de l’aparcament del restaurant Can Valldaura com aparcament 
inclòs a la xarxa d’ús públic, així com la modificació dels límits de la Illa de Can Catà a la zona 
nord de Can Valldaura on tenen previst el desenvolupament d’una activitat ramadera. 
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5 Àrees equipades 
Per últim es proposa reconèixer els centres de coneixement i recerca i d’activitat universitària 
com a activitat que afegeix valor al Parc, i addicionalment, explicitar que  les àrees equipades 
poden ser gestionats per entitats privades sense ànim de lucre, com és el cas de l’IAAC. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1 Camins 
Aquest apartat fa referència a camins històrics a incorporar a la xarxa dinàmica com a camins 
estructurants.  

Pel que fa la recuperació del camí històric que connecta el Passeig de les Aigües – Can Valldaura 
– Can Sardà, s’incorporarà a la xarxa de camins com a camí no estructurant. Cal subratllar que 
aquest no s’adecua a la definició de camí estructurant: camins que millor s’adeqüen al model 
d’ús públic i a les necessitats de la mobilitat dels visitants a diferents escales, tals com senders 
locals i de petit i gran recorregut, la microxarxa al voltant de les àrees de lleure i altres itineraris 
de rang superior. La seva incorporació i potenciació contradiu l’objectiu del Pla en relació a l’ús 
públic basat en minimitzar la dispersió dels usuaris dins del Parc i garantir unes condicions més 
favorables per al medi natural. 

Quant al camí històric que connecta l’estació del metro Valldaura amb el Jardí del Laberint 
d’Horta i el Passeig de les Aigües, que actualment està classificat com a estructurant parcialment, 
es proposa incorporar-lo en la seva totalitat com a camí estructurant de la xarxa dinàmica, ja que 
facilita l’accés al Parc des del transport públic i compleix amb els criteris abans descrits.  

Finalment assenyalar que l’Inventari de camins recull els camins de la xarxa rodada no bàsica 
del Parc i identifica aquells que tenen un valor històric. Aquest reconeixement es basa en el 
treball Identificació dels camins i carreteres històrics del territori de l’àrea metropolitana de 
Barcelona elaborat l’any 2017 per Teresa Navas i altres autors per a l’AMB. Aquest estudi mostra 
els resultats del treball de restitució de la xarxa patrimonial de 100 camins històrics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la seva correlació amb el Patrimoni construït, arquitectònic i 
urbanístic.  

2 Elements patrimonials 
Pel que fa a l’antiga bòbila de maons i les mines existents a Can Valldaura, s’incorporen els 
elements als annexos corresponents del Pla (Annex 9 i 6 respectivament). 

3 Activitats agrícoles 
L’al·legant demana que s’inclogui una clàusula en el PEPNat per atorgar un estatus especial a 
les zones agrícoles. En relació amb això s’ha de dir, en primer lloc, que les zones agrícoles són 
elements rellevants de la història agropecuària de la zona i la seva recuperació es considera molt 
positiva per a l’assoliment dels objectius del Pla. Tanmateix, el Pla prioritza les zones agrícoles 
fàcilment recuperables, doncs són les més idònies per a la conservació i millora dels valors del 
Parc, ja que no impliquen rompudes o moviments de terra significatius. Aquestes àrees són les 
Àrees prioritàries per l’agricultura. 

Pel que fa a la inclusió a les Àrees prioritàries per l’agricultura de la clariana agrícola de Can 
Valldaura existent, que segons manifesta l’al·legant és més gran que la grafiada en els plànols 
d’ordenació del PEPNat, s’ha estudiat la informació facilitada i s’ha observat que la proposta de 
l’al·legant inclou com a clariana el conjunt de les edificacions de Can Valldaura i el seu entorn 
immediat. Les Àrees prioritàries per l’agricultura es corresponen estrictament amb les superfícies 
de conreu actiu o fàcilment recuperable, en aquest sentit no inclou tota la superfície de clariana. 
En tot cas, es proposa ampliar la delimitació de les Àrees prioritàries per l’agricultura  en aquest 
àmbit d’acord amb els criteris de delimitació adoptats. No obstant això, s’ha d’aclarir que 
l’agricultura dins del Parc s’admet en tot sòl qualificat amb la clau 29co, que engloba gairebé a 
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tot el Parc. Així mateix, els plànols d’ordenació 5. Valorització dels recursos naturals i 8. Sintesi 
del model per sectors (segons nova numeració) no mostren les “zones agrícoles permeses”, com 
manifesta l’al·legant, sinó les Àrees prioritàries per l’agricultura. Aquestes àrees es diferencien 
de la resta del Parc pel fet que l’agricultura es pot implementar sense autorització prèvia de 
l’òrgan gestor i s’admeten excepcionalment noves construccions vinculades a l’activitat primària 
(casetes d’eines i construccions desmuntables per a allargar el cicle de conreu). 

En el mateix sentit, pel que fa a la rompuda autoritzada segons el Pla de Gestió forestal per a 
Can Valldaura, aquesta no es pot incloure com Àrea prioritària per l’agricultura perquè no 
compleix amb la definició d’aquestes àrees. No obstant això, les rompudes es permeten dins del 
Parc, seguint les determinacions de l’apartat 8.2.2.1.g de la memòria d’ordenació i l’article 18 
(segons nova numeració) i donant compliment a la normativa sectorial corresponent. Per tant, el 
fet de no incloure l’àmbit de la rompuda en qüestió com Àrea prioritària per l’agricultura, no 
n’impossibilita la seva realització. 

Pel que fa a la incorporació a l’article 38 de la normativa d’una nova categoria de “conreu agrícola” 
relativa a zones d’hort destinades a l’educació ambiental i a la investigació, s’ha de dir que tal i 
com les planteja l’al·legant en el seu escrit aquestes quedarien incloses en la categoria d’horts 
individuals, com una activitat no professionalitzada gestionada pels propietaris mateixos i 
associada a una construcció inclosa en el Catàleg de masies. 

4 Illa de tranquil·litat de Can Catà i accessibilitat 
Pel que fa a la modificació del límit de la Illa de tranquil·litat a la part nord de Can Valldaura, cal 
tenir en compte que les Illes de tranquil·litat resulten d’identificar les àrees menys pertorbades 
del Parc, principalment en relació a l’estructura d’ús públic i a tots aquells elements, activitats o 
dinàmiques que generen pertorbacions en els ecosistemes i el seu funcionament (xarxa 
d’elevada afluència, determinades activitats, urbanitzacions, etc.).  

La delimitació de les Illes de tranquil·litat no restringeix el desenvolupament de les activitats 
agràries i ramaderes, usos que es consideren fonamentals en la millora i preservació de la 
biodiversitat del Parc. Per tant, es proposa desestimar l’al·legació en relació a la modificació dels 
límits de la Illa de Can Catà. 

Quant a la incorporació de l’aparcament del restaurant Can Valldaura a la xarxa d’infraestructures 
per a l’ús públic del Parc, els aparcaments que reconeix el PEPNat com a aparcaments de la 
xarxa d’ús públic són els relacionats amb les àrees equipades (enclavaments, nodes i fites), no 
els aparcaments d’activitats privades. L’aparcament de Can Borrell que esmenta l’al·legant en el 
seu escrit es correspon amb un espai de propietat pública gestionat pel Consorci del Parc. Aquest 
espai funciona bàsicament com una àrea de lleure i així el considera l’òrgan gestor. 

L’al·legant planteja també altres demandes que depassen l’abast del Pla, com garantir la 
implantació d’un servei d’autobusos regulars que circuli per la carretera d’Horta a Cerdanyola del 
Vallès.  

5 Àrees equipades 
Per últim, pel que fa a la proposta de reconèixer que les àrees equipades poden ser gestionades 
per entitats privades sense ànim de lucre, com és el cas de l’IAAC, clarificar que el Pla aborda 
l’ús públic des d’una doble perspectiva. D’una banda, comprèn el conjunt d’equipaments i serveis 
vinculats a la gestió del Parc i destinats a facilitar l’accés i el coneixement de l’espai natural per 
part de la ciutadania. De l’altra, inclou també un nombre reduït d’activitats econòmiques que 
complementen el primer grup i que aporten valor al Parc. Tots dos, independentment de qui els 
gestioni, poden donar servei als visitants del Parc i apropar-los als seus valors naturals i culturals. 
No obstant, pel que fa a la gestió de les àrees equipades, aquesta ha de ser necessàriament 
pública. Per tal d’assolir els objectius del Pla cal una política global que consideri la totalitat del 
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Parc. Altra cosa és que la gestió s’exerceixi de forma privada o mixta mitjançant concessió 
administrativa o altra figura equivalent admesa en dret. 

PROPOSTA  
Pels motius exposats, es proposa estimar parcialment l’al·legació. 

 
Nº:  125  Arran de Terra 
Nom:   Arran de Terra 
Adreça:  c/ de la Torre dels Pardals, 60, 08032, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 432 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’associació Arran de Terra fa un seguit d’al·legacions totes relacionades amb la 
valorització dels recursos naturals que s’agrupen en cinc conceptes: impuls de l’activitat 
agropecuària al Parc natural de Collserola, qualificació de les àrees del Parc, horts, 
tipologies de construccions i patrimoni construït. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
1. Impuls de l’activitat agropecuària al Parc Natural de Collserola 
Es demana mantenir i recolzar les accions del Contracte Agrari per la Conservació de Collserola, 
Arrela’t (servei de suport a la pagesia) i altres propostes dissenyades participativament en el 
marc d’”Alimentem Collserola”, com la creació d’un pla de gestió per a la presència de fauna 
salvatge i els seus efectes negatius sobre els cultius. 

Un dels objectius del PEPNat pel que fa la revalorització dels recursos naturals és facilitar la 
implementació del Pla agropecuari del Parc, que impulsa projectes per augmentar la viabilitat de 
les activitats agràries i promou sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles. El Pla 
especial, per tal de recolzar les accions citades, fa les següents propostes: delimita les Àrees 
prioritàries per a l’agricultura; introdueix excepcions en relació a les activitats primàries a la 
limitació de noves construccions i/o ampliacions de les edificacions existents; i recomana que 
aquelles construccions del Catàleg on s’admeten usos artesanals i d’equipament vinculat es 
puguin destinar respectivament a usos artesanals i agrobotigues, i equipaments d’articulació del 
sector primari i coordinació amb l’òrgan gestor, de recerca i innovació, o socials i/o educatius, 
entre d’altres propostes del Pla.  

No obstant, cal entendre que el PEPNat és un instrument de planejament que estableix les 
directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió, entre d’altres determinacions. En aquest 
sentit, el document aprovat inicialment ja possibilita i dóna suport a les accions que assenyala 
l’escrit, tot i que no les recull de forma explícita. 

2. Qualificació de les àrees del Parc 
Les propostes fan referència a les Àrees prioritàries d’agricultura i a les Àrees d’especial 
significació. 

a. Pel que fa a les Àrees prioritàries per l’agricultura, se sol·licita augmentar la seva superfície 
incorporant parcel·les de l’interior del Parc i del seu espai d’influència que havien estat cultivades 
i es podrien recuperar. 

La delimitació proposada recull els criteris del Pla agropecuari dissenyat per l’òrgan gestor. Els 
al·legants no aporten informació suficient dels criteris que s’haurien de revisar o dels àmbits 
concrets que caldria incloure en la delimitació. L’objecte d’aquestes àrees és facilitar els tràmits 
relatius a la implementació de l’activitat agrícola i inclou cultius actuals o fàcilment recuperables.  
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Això és així perquè es presumeix que en aquests terrenys les actuacions per a desenvolupar 
l’activitat seran mínimes.  

Tanmateix, arrel d’aquesta i altres al·legacions presentades dins del marc de la fase d’informació 
pública de l’Aprovació inicial del PEPNat s’han modificat les superfícies de les Àrees prioritàries 
per l’agricultura associades a les finques Can Canaris, Can Coscoll i Can Valldaura, per a ajustar-
la a la realitat. 

D’altra banda, l’àmbit del Pla inclou també un Espai funcional pel qual s’estableixen directrius i 
recomanacions. Aquestes fan referència a la connectivitat ecològica, als valors ecològics de vora, 
al risc geològic, d’incendi i d’inundació, als teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior i al 
perímetre del Parc Natural, a la connexió del Parc amb la ciutat de l’entorn i a l’ús social a la vora 
del Parc. Segons les característiques del conreu el segon punt, valors ecològics, i l’últim, valor 
social, podrien justificar en part  la recuperació de parcel·les que havien estat cultivades. Així, a 
l’apartat de la memòria on es tracta l’ús social de la vora del Parc (8.2.6.3.f) s’apunta que “la 
intervenció en els espais situats a la vora del Parc ha d’anar encaminada a potenciar els usos de 
lleure en aquests espais mitjançant la implantació de punts d’informació del Parc i de foment de 
l’educació ambiental a les àrees d’estada que generin punts d’atracció i de trobada, generadors 
d’activitat o horts d’iniciativa pública en els límits amb els teixits urbans. En aquest sentit, els 
instruments de planejament que es redactin a l’Espai funcional caldrà que incloguin les mesures 
necessàries per incentivar i possibilitar la implantació dels equipaments esmentats en espais 
determinats de la vora actualment infrautilitzats.” 

A més, el Pla incorpora en el seu Annex 3, a nivell de recomanació, un seguit de solucions 
extrapolables en diferents indrets de la vora del Parc. En relació a l’al·legació plantejada destaca 
dins del catàleg de solucions l’apartat dedicat a l’agricultura i, entre d’altres, el projecte estratègic 
metropolità del Parc del Torrent de Ca n’Amigó. 

b. Quant a les àrees d’especial significació, se sol·licita incloure la “bassa gran” de la Vall de Can 
Masdeu. 

Pel que fa al reconeixement d’aquesta bassa, i tal i com queda recollit a l’article 34 de la 
normativa, el Pla Especial deixa la porta oberta a la incorporació de noves àrees d’especial 
significació dins les categories establertes mitjançant un Pla Especial. Cal tenir en compte els 
criteris i objectius que s’estableixen per la identificació d’aquestes àrees que, en el cas de les 
basses i els pantans apunten principalment al seu reconeixement pel paper com a punts d’aigua 
naturalitzats al Parc que, amb la creació d’hàbitats específics, permeten fomentar la biodiversitat 
i la presència de determinades espècies per la seva rellevància com a abeuradors i espais de 
refugi i alimentació. Tot i això, es recull a la memòria (apartat 8.2.1.3.b) i a l’Estudi Ambiental 
Estratègic (EAE, apartat 7.1.1.) l’existència de la bassa fent referència a que està pendent 
l’aprovació del projecte i de dotació pressupostària.  

3. Horts 
Les propostes d’aquest apartat fan referència als horts comunitaris d’iniciativa pública, i als horts 
marginals.  

a. Pel que fa als horts comunitaris d’iniciativa pública, els al·legants proposen canviar el nom a 
“Horts comunitaris” i que s’especifiqui  que poden ser d’iniciativa pública o privada. En relació a 
la seva ubicació, exposen que no els sembla adequat que aquests horts s’ubiquin en sòl qualificat 
com a equipament i proposen que se’n recomani la ubicació en sòls qualificats com a 
“equipament comunitari d’ús agrícola”. 

En primer lloc, i en coherència amb la normativa d’aplicació en d’altres àmbits hortícoles pròxims, 
com el Parc Agrari del Baix Llobregat,  la iniciativa ha de ser necessàriament pública per tal de 
diferenciar aquests horts de les explotacions comercials subjectes al Decret 169/1983, de l’abril 
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12. Altra cosa és que la gestió s’exerceixi de forma privada o mixta mitjançant concessió 
administrativa o altra figura equivalent admesa en dret. 

En relació a la proposta de qualificació urbanística d’aquests sòls, aquesta no és incompatible 
amb el que planteja el present Pla especial. No obstant cal tenir en compte: d’una banda la 
naturalesa del Pla, doncs es tracta de planejament derivat i no d’un instrument de planejament 
general que pugui plantejar noves claus urbanístiques i, d’altra banda, l’àmbit, doncs de l’escrit 
es desprèn que es tracta de l’Espai funcional. Així, es proposa suprimir la menció a la clau 
d’equipament.  

b. Quant als horts marginals, exposen el seu desacord pel que fa a la valoració (“impacte molt 
negatiu, tant visual com ambiental”), ni l’ordenació que es proposa (“s’han d’erradicar i recuperar 
amb projectes específics de restauració”). Proposen: 

- Definir-los com a horts en precari, i que no es valori el seu aspecte o qualitat sinó la seva 
situació jurídica. 

- No erradicar cap hort sense un pla de reinstal·lació consensuat amb els hortelans 
afectats i que impliqui no perdre superfície cultivada en l’àmbit del Parc 

- Distingir entre els espais on predomina l’ús hortícola dels que no, i només prescriure 
l’erradicació en el segon cas. 

- Explicitar el reconeixement de la tasca que realitzen tots els hortelans de Collserola 
(siguin o no marginals) i el valor de tots els horts en actiu. 

La definició dels horts marginals en cap cas va en contra de l’hort d’autoconsum. Al contrari, el 
Pla especial reconeix i promou les activitats agràries com a activitats que afegeixen valor en 
aquest territori, fomentant el mosaic agroforestal. El que es pretén des del Pla és minimitzar 
l’impacte sobre el medi dels usos que el perjudiquen,  per l’excés de construccions o barraques 
de materials diversos, per la precarietat de l’activitat i les condicions en les que es duu a terme. 
Per tant, en paral·lel amb la seva situació jurídica, convé detectar aquelles instal·lacions que 
generen un impacte negatiu, com és el cas dels horts marginals. El terme “en precari” és un 
terme jurídic que no es correspon amb la diversitat de situacions que generen un impacte 
ambiental i paisatgístic negatiu a la Serra de Collserola pel que fa a aquests horts. No obstant, 
arran d’aquesta i altres al·legacions.  es proposa revisar el redactat de l’epígraf  38.9 de la 
normativa en el sentit de de permetre projectes específics de restauració que prevegin l’ús 
hortícola, no només el retorn a la realitat física alterada, així com l’apartat corresponent de la 
memòria. 

Pel que fa al pla de reinstal·lació consensuat amb els hortelans afectats, caldria considerar la 
seva conveniència en el projecte d’erradicació i recuperació paisatgística donada la diversitat de 
situacions ja mencionada. 

4. Tipologies de construccions  
Pel que fa les activitats agrícoles es demana:   

Admetre edificacions auxiliars amb l’objectiu d’allargar el cicle de cultiu d’una superfície 
de 1500m2, per a garantir la viabilitat econòmica d’hortalisses de qualitat a l’hivern, i 
definir les característiques i materials per a limitar l’impacte. 

Quant a les activitats ramaderes se sol·licita: 
- Condicionar les noves construccions als usos agropecuaris de la finca i no a la seva 

superfície, i permetre la construcció de nous corrals i abeuradors no associats a 
l’edificació inclosa al Catàleg de masies, i que sigui l’òrgan gestor qui dirimeixi on és 
possible i adequat fer aquestes noves construccions. 

- Permetre un màxim de 1000m2 per a la construcció de nous corrals 
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- Reduir la grandària mínima de les finques destinades a activitats ramaderes i considerar 
els acords amb altres finques properes. 

En relació a aquestes sol·licituds, cal fer dues puntualitzacions. En primer lloc, cal entendre que 
ens trobem en un Parc molt construït on la prioritat ha de ser la reutilització de les construccions 
existents. En segon terme, les activitats relacionades amb la producció de béns orgànics que es 
desenvolupen al Parc s’entenen com activitats econòmiques que, per damunt de tot, han de 
contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  la vulnerabilitat front els diferents riscos. Així, 
El Pla especial reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la conservació 
del mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat front els 
diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, el seu paper de 
generador de rendes econòmiques i dinamització del territori. La modificació proposada contradiu 
aquest principi general.  
Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment poden 
estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, s’ha vinculat 
l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.  

Pel que fa a la distància màxima de la nova construcció respecte l’edificació existent inclosa al 
Catàleg de masies de la MPGMCo, es permetrà excepcionalment la ubicació de noves 
construccions a una distància superior dels 50m, si el fet de construir al voltant de les edificacions 
existents en malmet el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix avantatges substancials com 
minimitzar la visibilitat, evitar grans explanacions, moviments de terra o aprofitar accessos. En 
aquest cas, a banda dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà donar compliment a 
les condicions específiques addicionals, que es recullen a la memòria d’ordenació i a la normativa 
del PEPNat. Concretament: 

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de 
visibilitat mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 

Finalment advertir que, arran d’aquesta i altres al·legacions, s’ha suprimit la regulació dels 
paràmetres d’ordenació de caire urbanístic de les construccions agràries de la normativa del 
PEPNat per tal d’evitar repeticions innecessàries amb el document de MPGMCo que es tramita 
en paral·lel. Es manté en el PEPNat la regulació de caire més ambiental i paisatgístic amb 
l’objectiu de clarificar la  normativa d’aplicació i facilitar el desenvolupament d’ambdós plans. 

5. Patrimoni construït  
Els al·legants troben massa flexibilitat en els usos admesos a les masies, i pensen que 
“liberalitzar” les masies vol dir avocar-les a la dinàmica especulativa i per tant excloure la pagesia 
de la possibilitat de fer ús de les masies. Proposen que a les masies de les Àrees prioritàries per 
l’agricultura només es puguin desenvolupar projectes socioeconòmics que incloguin producció 
agropecuària. A més, en cas que es vulguin posar en venta masies amb activitat agropecuària, 
plantegen que el pagès en qüestió tingui prioritat de compra, i que el CPNSC doni tot el suport 
possible per a garantir la continuïtat del projecte productiu o bé mantenir l’ús agropecuari de la 
finca. Bona part d’aquestes sol·licituds fan referència a les propostes de la MPGMCo que es 
tramita en paral·lel.  
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Pel que fa a l’admissió dels usos en si mateix i la proposta que a les masies associades a Àrees 
prioritàries per l’agricultura sigui obligatori desenvolupar projectes socioeconòmics que incloguin 
producció agropecuària, s’ha de dir que la regulació vigent no reforça la recuperació ni del 
patrimoni arquitectònic i cultural del Parc ni de les activitats primàries, tot el contrari. Per contra, 
tant des del Pla especial com des de la MPGMCo, amb el Catàleg de masies, es fan propostes 
en aquest sentit. Un dels aspectes clau és el pla de gestió de la finca associada. Aquest pla, que 
és obligatori per al desenvolupament d’usos diferents al d’habitatge i equipament vinculat, té com 
a objectiu aconseguir el màxim de superfície de l’espai protegit gestionat d’una manera 
compartida, contínua i sostenible. Així entre els criteris a tenir en compte, a banda del valors 
ambientals de la finca, destaca el manteniment de les Àrees prioritàries d’agricultura i la gestió 
dels espais forestals. Els compromisos concrets del pla de gestió seran proporcionats a l’ús i les 
característiques de la finca, s’establiran en concordança amb la preservació de la biodiversitat i 
la maximització dels serveis ecosistèmics. 

De la mateixa manera, des del Pla es vol facilitar la implementació del Pla agropecuari i les 
tasques desenvolupades per l’òrgan gestor per tal d’assegurar la continuïtat dels projectes 
productius i mantenir els usos agropecuaris de les finques del Parc. Finalment, pel que fa a 
aquest apartat, depassa la naturalesa del Pla la proposta en relació a la prioritat de compra de 
les masies.  

PROPOSTA  
1. Impuls de l’activitat agropecuària al Parc Natural de Collserola 
El Pla, com a instrument de planejament i no de gestió, ja recolza les propostes d’aquest punt, 
per tant es desestima l’al·legació.  

2. Qualificació de les àrees del Parc 
S’estima parcialment l’al·legació. Es proposa incorporar a la memòria (apartat 8.2.1.3.b)) i a 
l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE, apartat 7.1.1.) l’existència de la bassa fent referència a que 
està pendent de l’aprovació del projecte i de dotació pressupostària. 

3. Horts 
Pels motius exposats es desestima l’al·legació. 

4. Tipologies de construccions  
S’estima parcialment l’al·legació en el sentit de que el Pla admetrà excepcionalment la ubicació 
de noves construccions agrícoles i ramaderes a una distància superior als 50m i es desestimen 
la resta dels aspectes exposats. 

5. Patrimoni construït  
Per les raons exposades, es desestima l’al·legació. 

 
Nº:  126  AVV Sector Vallbona Torre Baró Trinitat, (Secció Torre Baró) 
Nom:   Maria del Carmen Rodríguez González (Presidenta) 
Adreça:  c/ Escolapio Càncer, 1, 08033, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 437 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en bona part al document de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en 
paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests aspectes s’ha incorporat a 
l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana: 

− La neteja i recuperació ecològica de totes les zones que envolten Torre Baró. 
− La retirada de la runa de les edificacions enderrocades per part de l'administració. 
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− La dotació d’una infraestructura mínima per a l’ús públic. 
− Dotar econòmicament el present PEPNat per tal que les accions de millora de l'entorn 

siguin viables. 
− Presentar projectes per a millorar aquest entorn i evitar l'abocament incontrolat de 

noves runes i residus.  

Totes aquestes propostes van encaminades a mantenir els valors considerats d’especial 
protecció i a pal·liar l’estat actual del Parc a l’àmbit de Torre Baró. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa a la sol·licitud de preservar i protegir els valors del Parc Natural en l’àmbit de Torre 
Baró, cal dir que les propostes del PEPNat recullen bona part dels punts exposats.  

En primer lloc, el Pla estableix un àmbit d’Espai connector funcional a nivell local: l’Àmbit de 
connexió Torre Baró (veure 8.2.1.2.b Reconeixement dels Espais d’interès connector de la 
memòria d’ordenació). En relació  a aquest àmbit  es defineixen una sèrie de projectes estratègics 
que disposen del pressupost associat a la seva execució al programa d’actuacions del Parc. S’ha 
establert una priorització d’aquests projectes en relació als objectius ambientals i l’estratègia 
ecològica del Pla, el seu impacte, així com pel cost que suposen (Capítol VI. Agenda i avaluació 
econòmica). 

Taula 38: Projectes estratègics de millora de la connectivitat  

 
Així mateix, pel que fa a l’ús públic, s’han previst dos nodes o àrees equipades: l’Àmbit i entorns 
mirador Torre Baró i l’ Àmbit mirador del Besòs. En el primer, les propostes van encaminades a 
facilitar la concentració dels visitants i augmentar la diversitat d’experiències relacionades amb 
el lleure. Es preveu la senyalització d’itineraris, la implementació de fonts d’aigua potable i 
d’aparcaments per a bicicletes i l’establiment de sinèrgies amb altres dotacions del Parc. El segon 
es correspon amb localitzacions que, encara que actualment no tenen una freqüentació rellevant, 
tenen certa capacitat d’acollida com parcs de destinació en ells mateixos i/o que compten amb 
una connexió òptima amb la xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre 
una afluència de gent més elevada en el futur. Així, el Pla planteja realitzar-hi una inversió 
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preferent pel que fa a la millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la 
senyalització informativa i interpretativa, així com totes les mesures preventives per a l’ordenació 
dels possibles futurs usos d’aquest espai. Totes aquestes propostes es valoren i prioritzen també 
al Capítol VI. Agenda i avaluació econòmica. 

Finalment, en relació a l’abocament de noves runes i residus, així com la retirada de la runa 
existent, l’òrgan gestor ja porta a terme accions en aquest sentit. El Pla descriu algunes 
d’aquestes iniciatives a la memòria informativa i procura facilitar-ne la continuïtat.  

PROPOSTA  
Es proposa desestimar l’al·legació doncs les propostes del PEPNat ja recullen els aspectes que 
es mencionen en relació al Pla especial. 

 

Nº:  127  Associació Punt d'Interacció amb Collserola 

Nom:   Juan Antonio Garcia Rueda 
Adreça:  Antic camí de Sant Llàtzer s/n, 08035, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 450 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions, Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità de Collserola (MPGMCo), instrument que es tramita en 
paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta al·legació s’ha incorporat a 
l’expedient de la modificació.  

 
Nº:  128  Eva Mas Trepat 
Nom:   Eva Mas Trepat 
Adreça:  c/ Rambla de la Granja, 20, 1er 2a, 08750, Molins de Rei 
Registre d’entrada:  Núm. 558 de 17/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 79, es dóna 
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 79. 

 
Nº:  129  Federación de Asociaciones de Vecinos y vecinas de Barcelona 
Nom:   Ana Menendez Martínez de Bartolomé (Presidenta) 
Adreça:  c/ Obradors, 6-10, baixos, 08002, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 623 de 21/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona [FAVB] sol·licita es tinguin en compte 
un seguit d’aspectes per tal de resoldre definitivament l’encaix dels habitatges en situació 
de fora d’ordenació amb el Parc Natural.  
L’escrit reivindica una visió antropocèntrica del medi natural i sol·licita el reconeixement de la 
relació simbiòtica dels veïns dels anomenats Barris de muntanya amb el Parc. D’altres arguments 
centrals de l’escrit són: 

1. Poc impacte d’aquestes construccions, en especial si es compara amb les grans 
infraestructures per a la mobilitat i determinats teixits urbans situats a les vores del Parc. 
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2. Temps transcorregut des de l’aprovació del PGM i impossibilitat per part de les 
administracions de procedir amb les expropiacions que se’n deriven. 

3. Legitimació al reconèixer-les el PGM com a edificacions fora d’ordenació, i per tant 
possibilitat de justificar que són prèvies a l’aprovació del PGM l’any 1976. 

4. Manca d’estudi econòmic en el Pla especial que reculli l’extinció d’aquests habitatges. 

En relació a aquests arguments la FAVB planteja:  
1. Avaluació ecològica que justifiqui l’any 2019 la necessitat de mantenir aquests habitatges 

en situació de fora d’ordenació. 
2. Redacció d’una memòria històrica i social dels habitants de la Serra com a part 

fonamental de la pròpia història del lloc. 
3. Formalització d’opcions coherents amb aquest anàlisi. 

Malgrat no s’indica un petitum concret en el seu escrit, s’entén que se sol·licita un canvi del règim 
urbanístic del sòl que permeti atorgar un títol habilitant a les edificacions dels anomenat barris de 
muntanya, tant a les anteriors al PGM de 1976, que aquest va deixar en fora d’ordenació, com 
per les posteriors en què no ha prescrit la infracció i s’han d’aplicar mesures de protecció de la 
legalitat urbanística. 

Així mateix, també s’exposa que el procés de participació fou nul en la fase d’Avanç del Pla en 
tots els barris i barriades de Barcelona afectats, i s’apunten dos aspectes més que depassen 
l’abast d’aquest Pla especial: un és la modificació dels límits definitius establerts en el Decret 
146/2010 i l’altre l’encaix del Parc en el futur PDU. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
El PEPNat no és l’instrument urbanístic propi per a plantejar un canvi del règim urbanístic del sòl. 
Tanmateix, atesa l’existència d’aquesta realitat ja que no s’han completat els processos que va 
iniciar la Coorporació Metropolitana de Barcelona (CMB), el PEPNat aborda aquesta qüestió des 
del punt de vista del seu impacte al Parc Natural, tenint present també els aspectes socials 
vinculats a l’habitatge. 

En resposta a l’escrit d’al·legacions, cal exposar en primer lloc el marc legal vigent i històric de 
les urbanitzacions en règim de fora d’ordenació, així com de les edificacions no emparades pel 
planejament, que fa absolutament improcedent legalitzar les urbanitzacions en situació de fora 
d’ordenació. Per ordre cronològic hem de citar els següents instruments legals i d’ordenació: 

1. El Pla comarcal d’ordenació urbana de Barcelona de l’any 1953 ja va qualificar aquests 
terrenys com a zona de parc forestal. 

2. El Pla general metropolità de 1976, per tal de fer front a la problemàtica de les edificacions o 
urbanitzacions emplaçades en terrenys qualificats de parc forestal i contràries al planejament 
anterior (Pla comarcal), va incorporar a les seves Normes urbanístiques la Disposició 
transitòria primera, encara vigent. Aquesta disposició estableix que si en aquests terrenys 
existeixen urbanitzacions o edificacions il·legals, aquestes podran ésser objecte d’expropiació 
o bé d’un dret de superfície (cessió gratuïta dels sòls a l’administració i reconeixement al 
cedent del dret de superfície per un període que no excedeixi els 75 anys). 

3. El Programa d’actuació urbanística i el Pla parcial d’ordenació del sector del baixador de 
Vallvidrera i de les Planes de Barcelona de 1980 va qualificar les finques de la part al·legant 
com a perímetre en règim urbanístic transitori (PRUT) o de PF21. 

4. El Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) de 
l’any 1988 va preveure expressament l’aplicació del mecanisme de la Disposició Transitòria 
Primera de les Normes Urbanístiques del PGM, mecanisme d’extinció diferida que és 
plenament vigent i conforme a dret. 
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5. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, determina 
en el seu article 3.3 que en cap cas poden ser objecte de consolidació les urbanitzacions 
situades en sòl no urbanitzable de protecció especial de conformitat amb els planejament 
territorial o urbanístic o amb la legislació sectorial. A més, inclou en seva disposició addicional 
segona la necessitat que el planejament general estableixi la reducció de l’àmbit o l’extinció 
completa de la urbanització, determinant mecanismes per fer-la efectiva ja sigui d’una manera 
immediata o gradual. 

6. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de l’any 2010 atorga als terrenys la condició 
d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural. El PTMB afecta de forma directa 
el planejament vigent pel que fa a les determinacions del sistema d’espais oberts, en el sentit 
que les normes d’ordenació territorial són d’aplicació directa en l’àmbit del sòl no urbanitzable 
(article 1.16 de les Normes d’ordenació territorial). 

En concret, l’article 2.21 assenyala que “les construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament urbanístic situades en sòl no urbanitzable que 
han quedat incloses en espais de protecció especial tenen assignat de manera general 
l'objectiu d'extinció per la seva incompatibilitat amb la funció del sistema d'espais oberts. Quan 
no sigui plantejable una extinció a curt termini amb mitjans proporcionats, per motius d'índole 
social o econòmics, les edificacions resten en situació de fora d'ordenació, sense perjudici 
que es puguin acordar fórmules d'extinció diferida”. 

7. El 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 va atorgar als 
terrenys la condició de Parc Natural. 

D’acord amb l’article 5.1 del Decret s’estableix que “en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola s’aplica d’una manera preventiva el règim d’ús que preveu per al sòl no urbanitzable 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (...) amb independència de la classificació 
urbanística atorgada pel planejament vigent”. 

8. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, amb les successives modificacions, estableix la prohibició d’urbanitzar i edificar 
en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones. Aquest principi es concreta 
en la previsió que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de 
més d’un 20% de pendent, sempre que això no comporti la impossibilitat de creixement dels 
nuclis existents. La major part dels terrenys objecte de la present al·legació superen el 20% 
de pendent. 

També cal tenir en compte el principi de no regressió dels espais protegits que propugnen 
l’urbanisme sostenible, la legislació ambiental internacional i la doctrina jurisprudencial en el 
sentit que no poden revisar-se normatives i plans si suposen retrocedir en els nivells de protecció 
assolits. 

Pel que fa als arguments exposats aclarir que: molts d’aquests habitatges es troben en un àmbit 
que té un fort impacte negatiu en la fragmentació central del Parc; que la CMB va completar en 
l’àmbit del PNSC processos d’extinció (turó del Quirze, Sant Medir i Sol i Aire); que posteriorment 
a la desaparició de la CMB, i a partir de la seva creació l’any 1987, l’òrgan gestor del Parc també 
a dut a terme actuacions en aquest sentit; i que l’estudi econòmic és un dels punts claus del 
programa d’actuació a elaborar per a cadascun dels ERE 1. 

Els principals aspectes considerats, tant en el global de les propostes del Pla en relació a les 
edificacions no compatibles amb el model de Parc, com específicament en el Programa 
d’actuació, són d’indole social, econòmica i ambiental. Aquest fet evidencia que l’interès general 
de les propostes del Pla va més enllà d’un interès basat exclusivament en la protecció del medi 
natural, d’altra banda, un aspecte fonamental d’un pla de protecció del medi natural i del paisatge. 
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El PEPNat estableix uns criteris generals pel que fa a l’extinció de les construccions existents en 
situació de fora d’ordenació. En coherència amb el model de Parc, els principals aspectes 
considerats per a caracteritzar aquelles edificacions que generen una major pertorbació són la 
proximitat a zones sensibles, l’accessibilitat i les especificitats d’aquestes construccions (en 
aquest cas s’avaluen els dèficits i la seguretat). 

En paral·lel a aquests criteris generals, i donada la complexitat i abast geogràfic del fenomen, el 
Pla distingeix entre: aquelles edificacions que formen part dels anomenats espais de regulació 
especial - àmbits d’ordenació específica (ERE1) - d’aquelles altres construccions que es 
consideren aïllades. Aquesta diferenciació obeeix a criteris ambientals, socials i econòmics, 
donat que l’impacte ambiental actual de les edificacions aïllades, així com l’impacte econòmic del 
tractament per a la seva extinció, és superior (per la dispersió territorial associada i la necessitat 
d’intervenir de manera individualitzada en una multiplicitat d’accessos i situacions). Per tant, per 
les edificacions no incloses en els ERE 1 s’estableix d’actuació preferent l’extinció. Així mateix, 
cal tenir en compte que la proporció d’habitatges front les construccions destinades a altres usos 
és major en els ERE 1 que no pas en el grup de les edificacions aïllades, fet que suposa un major 
impacte social.  

El Pla Especial preveu que cadascun dels ERE 1 comptarà amb un programa d’actuació que en 
determinarà l’ordenació específica i que, alhora, avaluarà els efectes de la presència dels ERE 1 
i la seva funcionalitat dins del Parc Natural. L’objecte d’aquest document és el de preveure i 
regular els mecanismes concrets a través dels quals s’abordarà el tractament de les edificacions 
existents i la restitució dels valors ambientals afectats.  

Tant la memòria com la normativa del Pla recullen que, en una primera fase, caldrà elaborar els 
estudis previs i complementaris del programa d’actuació, entre d’altres un inventari complert i 
detallat de totes les edificacions existents. Així mateix, en la definició, el disseny i la concreció 
dels terminis d’execució del programa d’actuació es garantirà de forma efectiva la participació 
dels propietaris residents. A iniciativa dels Ajuntaments afectats i amb la participació de l’òrgan 
gestor del Parc Natural, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
s’impulsarà per a cada ERE 1 la creació d’un equip de treball per a l’elaboració del programa 
d’actuació. És en aquest marc, on cal inserir la proposta de la FAVB de formalitzar opcions 
coherents amb la memòria històrica i avaluar l’impacte ecològic del procés d’extinció (no per a 
justificar el manteniment dels habitatges si no per a prioritzar determinades actuacions). 

Respecte a l’al·legació realitzada sobre l’incompliment del procediment de participació ciutadana, 
cal dir que, tal i com s’estableix en el document V. Participació ciutadana, així com en l’apartat 7 
de la memòria, al tràmit de l’Avanç de Pla es van rebre multitud de suggeriments, tant del present 
Pla especial com en seu de la MPGMCo, i es van fer nombroses ponències tècniques i 
ciutadanes obertes a qualsevol veí/na interessat/da. Així mateix, el present Pla especial conté 
dos annexes en relació al procés de participació, l’Annex 11 reprodueix la informació 
corresponent al document d’Avanç, mentre que l’Annex 12 permet consultar les accions dutes a 
terme a partir de l’aprovació incial del Pla. 

En concret, pel que fa a la fase d’Avanç, es va comptar amb tres canals de participació: sessions 
participatives presencials a l’àmbit del Parc i els seus Ajuntaments, formulari web i presentació 
d’escrits de suggeriments via registre. Pel que fa aquest últim canal, cal subratllar els escrits de 
dues associacions, d’una banda l’Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 
urbanístiques i, de l’altra, l’Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny. A més, cal citar també 
l’escrit de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera, que es va rebre fora de 
termini però donat que es tractava d’un document d’Avanç es va considerar oportú no excloure’l 
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i informar al respecte (veure informe de suggeriments a V.Participació ciutadana). Al vessant 
barceloní es van realitzar a més 7 sessions presencials entre març i abril de 2015. 

A més a més, des de l’aprovació inicial fins a la data de finalització del termini per presentar 
al·legacions (que ha estat de més de quatre mesos) s’ha realitzat una nova fase del procés de 
participació que ha comptat amb diferents sessions en les seus dels diferents Ajuntaments amb 
àmbit dins del Parc, entre d’altres tipologies d’accions, per donar coneixement i exposar el 
contingut dels dos instruments (PEPNat i MPGMCo). Per aquest motiu no es comparteix 
l’afirmació relativa a l’incompliment del requisit de la participació ciutadana, per quant ha estat 
àmpliament acomplert. 

Pel que fa a la definició dels límits del Parc Natural, el PEPNat no és l’instrument legal per 
modificar els límits establerts pel 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.  

PROPOSTA  
En conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions.  

 
Nº:  130  AVV de Nuestra Señora de la Merced 
Nom:   Júlia Ribó Sanz 
Adreça:  - 
Registre d’entrada:  Núm. 10521 de 12/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquesta 
al·legació s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. 

 
Nº:  131  Esther Argelich Martínez 
Nom:   Esther Argelich Martínez 
Adreça:  c/ Roig i Solé, 25, 3er 2a, 08035, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 726 de 24/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

Atès que el contingut d’aquesta al·legació és idèntic al de l’al·legació número 79, es dóna  
resposta conjunta dels dos escrits en l’al·legació número 79. 

 
Nº:       132 Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixac. Ecologistes en acció 

de Catalunya 
Nom:   Carolina Morant Espel 
Adreça:  c/Reixagó, 11, 4rt 2a, 08110, Montcada i Reixac 
Registre d’entrada:  Núm. 413 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
Aquesta entitat, que forma part d’Ecologistes en Acció de Catalunya, presenta el seu escrit 
d’al·legacions a través de burofax. De la lectura del seu escrit es posa de manifest que, malgrat 
la MPGMCo prohibeix les activitats extractives, es realitza una excepció per permetre la 
continuïtat de l’activitat extractiva de la mercantil Lafarge al Turó de Montcada, a Montcada i 
Reixac. S’indica que és inacceptable que un pla que té com a objectiu la protecció i millora del 
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Parc Natural permeti que continuï aquesta activitat, que perjudica la salut de la població dins i 
fora del Parc, amb un gran impacte sobre l’ecosistema del Parc i que, a més, incompleix els 
termes del programa de restauració imposats en la concessió. També s’indica que la previsió del 
túnel ferroviari del Turó de Montcada suposa una greu agressió mediambiental i sol·liciten que 
s’elimini aquesta reserva de la MPGMCo. 

Se sol·licita que tant la MPGMCo com el PEPNat incloguin: 
- La prohibició de l’activitat extractiva de Lafarge. 
- La prohibició de la construcció del túnel ferroviari del Turó de Montcada. 
- Declarar que la fàbrica de Lafarge és incompatible amb la preservació del Turó. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència en part al document de la MPGMCo, 
instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial. Per tant, l’informe-valoració d’aquests 
aspectes s’ha incorporat a l’expedient de la modificació. Pel que fa al PEPNat, es demana a més: 

- Es modifiqui l’article 42 substituint-lo pel text de l’article 9.4.3.f) de la normativa de la 
MPGMCo però eliminant l’excepció. 

- Es modifiqui l’Annex 4 del PEPNat en referència al Turó de Montcada. 

En relació a les pedreres, el PEPNat recull de manera generalitzada que s’admet únicament el 
desenvolupament de les activitats extractives preexistents i autoritzades en els termes autoritzats 
en el seu programa de restauració fins a la finalització d’aquest. 

Alhora, el Pla reconeix l’interès d’analitzar i tractar les activitats extractives de manera específica 
en tant que es consideren àrees d’especial significació de l’espai natural. És per això que el 
PEPNat analitza específicament cadascuna de les activitats extractives a l’annex 4, identificant 
la seva situació, valors ambientals i impactes i proposant estratègies de restauració alineades 
amb els objectius del Pla. Cal tenir en compte que totes aquestes activitats disposen d’un 
programa de restauració aprovat i que, per tant, les determinacions de l’esmentat annex són a 
mode de recomanacions i sense disposar d’una anàlisi de les repercussions econòmiques, 
culturals, socials i ambientals de la proposta. 

Amb tot, cal tenir en compte que l’article 39 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, 
assenyala que “Qualsevol actuació de l'Administració que, com a conseqüència de l'aplicació 
d'aquesta Llei, comporta la privació singular de la propietat privada o de drets o interessos 
patrimonials legítims solament es pot fer mitjançant la indemnització corresponent”. 

Atès que el Decret 146/2010 de declaració de Parc Natural no ha prohibit les activitats extractives 
existents, s’han de mantenir fins a la finalització del termini de vigència de les respectives 
autoritzacions. Per tant, el PEPNat admet el desenvolupament de les activitats extractives 
preexistents i autoritzades, inclou les pedreres dins de les àrees d’especial significació als efectes 
de la seva singularitat dins del Parc Natural i incorpora com a recomanació l’adaptació dels 
corresponents programes de restauració.  

Finalment, s’informa que s’ha fet un canvi a la normativa en relació a les activitats extractives en 
el document per a l’aprovació provisional desplaçant l’article 42 de la Normativa a la Disposició 
Transitòria, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 
Modificació Puntual que es tramita en paral·lel al Pla Especial, amb la finalitat de clarificar encara 
més que es tracta d’usos admesos amb caràcter transitori, mentre duri l’autorització. 

PROPOSTA 
Es desestima l’al·legació. 
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Nº:  133  Societat de caçadors l'Harmonia 
Nom:   Santiago Cortés i Alarcón 
Adreça:  Av/ Meridiana, 192, 1er 1a, 08026, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 411 de 14/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La Societat de caçadors l’Harmonia presenta un escrit d’al·legacions contra el PEPNa on exposa 
que no s’ha tingut en compte l’opinió dels usuaris del Parc ni se’ls ha informat de la nova 
normativa. Així mateix consideren que en les reunions informatives que s’han dut a terme el 
darrer any no s’han exposat amb claredat els criteris que determinarien el futur d’una construcció 
centenària de la seva propietat. En resum, sol·liciten mantenir el caràcter esportiu de l’activitat 
cinegètica i que es reconsideri la qualificació de la construcció anomenada Refugi dels Caçadors. 

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 

Pel que fa a les activitats cinegètiques, cal dir que d’acord amb els objectius de protecció del Pla 
especial, les activitats relacionades amb la valorització dels recursos naturals que es 
desenvolupen al Parc, com la caça, s’entenen com activitats econòmiques i/o lúdiques que, per 
damunt de tot, han de contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  la vulnerabilitat front els 
diferents riscos. D’altra banda, ens trobem en un Parc Natural immers en un context metropolità. 
Això comporta conflictes entre els diferents usuaris que cal regular. Són aquestes les dues raons 
que han fonamentat la redacció de la nova normativa. D’altra banda, tal i com recull el propi escrit, 
i no només en el darrer any, si no en totes les fases de tramitació, s’han realitzat nombroses 
sessions participatives on s’ha recollit l’opinió dels diferents usuaris del Parc, tal i com consta en 
el Programa de participació (V. Participació ciutadana) i els Annexes 11 i 12.  

Finalment, pel que fa a la qualificació de la construcció centenària, tot i que de l’escrit es desprèn 
que es tracta d’un tema propi de la MPGM que es tramita en paral·lel, cal fer notar que els 
al·legants no aporten informació complementària en relació a aquesta edificació que permeti 
revisar les propostes de la modifiicació en aquest sentit.  

PROPOSTA 
Pels motius exposats es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Nº:  134  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Nom:   Agustin Romero 
Adreça:  Plaça de la Vila, 1, 08980, Sant Feliu de Llobregat 
Registre d’entrada:  Núm. 776 de 28/01/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 
   Annex 1 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presenta un escrit en el qual s’indica que recull 
els informes municipals dels diferents departaments amb unes consideracions respecte a 
la MPGMCo i al PEPNat. Els aspectes que fan referència al document de la MPGMCo 
s’incorporen al corresponent expedient de la modificació.  

VALORACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR 
Pel que fa a les consideracions PEPNat: 
1. Es valora molt positivament la previsió del connector ecològic de Can Miano arribant fins al riu 
Llobregat. S’apunta també que algunes entitats ambientalistes indiquen que es podria ampliar 
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aquest àmbit, per arribar fins al Parc Agrari del Llobregat i amb un tractament més garantista dels 
usos i qualificacions. Assenyalen que la realitat existent en l’àmbit és una altra i que l’Ajuntament 
ha iniciat un procés d’ocupació d’usos no compatibles amb els criteris de la clau 6co.  

Se sol·licita considerar l’ampliació del connector ecològic del pas del torrent de Can Miano, 
indicant l’estat de conservació actual i les dificultats de pas de la suma continuada 
d’infraestructures i xarxes existents. Definir, a més, el connector de Can Miano a nivell metropolità 
com un “indret prioritari d’infraestructura verda del Riu Llobregat a l’AMB” per garantir la 
restauració del torrent de Can Miano amb prioritat respecte la vialitat i les reserves de vialitat i 
infraestructures existents, i com imatge verd i tecnològica del Polígon @elPla PAE Molins de Rei 
– Sant Feliu. 

S’ha revisat la definició del corredor ecològic en aquesta zona introduint alguns ajustos en la línia 
que s’exposa a la present al·legació, no obstant l’àmbit és el que es correspon a l’Espai funcional 
que ja va més enllà dels límits del Parc. Concretament, dins l’espai funcional s’amplia el 
connector d’acord amb la MPGMCo i la clau 6co en aquest àmbit. Amb això, s’actualitzat la 
cartografia associada i els apartats corresponents a la memòria i a la documentació ambiental. 

2. Se sol·licita considerar la creació d’una nova Illa de tranquil·litat (Illa de tranquil·litat d’interès 
comunitari de Puig Olorda – Can Furriol i Torre del Bisbe), en l’àmbit sud-oest del PEPNat, 
majoritàriament en el T.M. de Sant Feliu de Llobregat però que pugui incloure també àmbit del 
T.M. de Molins de Rei. Exposen, a més, les argumentacions per a donar suport a aquesta 
proposta. 

En relació a la creació d’una nova Illa de tranquil·litat a l’àmbit sud-oest del PEPNat, en un primer 
punt, es volen recordar els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de delimitar-les i l’objectiu 
de la seva creació (veure 8.2.1.4.a.).  

L’objecte de la definició de les Illes de tranquil·litat és identificar les àrees menys pertorbades del 
Parc, principalment en relació a l’estructura d’ús públic i a tots aquells elements, activitats o 
dinàmiques que generen pertorbacions en els ecosistemes i el seu funcionament (xarxa 
d’elevada afluència, determinades activitats, urbanitzacions, etc.). Amb això, s’han identificat les 
zones continues (no se cerquen “microilles” de tranquil·litat ja que dificultarien la seva gestió) que 
no tenen pertorbacions, o que aquestes pertorbacions són les mínimes (com pot ser l’àrea de 
lleure de la Salut del Papiol) o que poden ser corregides a través de determinades mesures (com 
pot ser l’activitat de restaurant que actualment es desenvolupa a Can Jané). A banda d’aquests 
criteris, per a la delimitació de les Illes de tranquil·litat s’ha garantit que englobin la totalitat de les 
reserves naturals parcials del Parc, així com àmbits on es concentren zones de nidificació de 
l’àguila marcenca en tant que es tracta d’una espècie que requereix nivells baixos de pertorbació 
i que, per tant, la seva presència de manera concentrada denota que l’àrea disposa de certes 
condicions de tranquil·litat. Cal remarcar, però, que els criteris de delimitació de les Illes fan 
referència a l’absència de pertorbacions i no a l’existència de valors ambientals. Tot i això, des 
de l’Estudi Ambiental Estratègic es fa l’exercici pràctic de veure els valors ambientals que 
engloben les illes. Es considera que la zona a la que l’al·legant s’està referint per a que sigui 
incorporada com a una nova Illa de tranquil·litat no dóna compliment als diferents criteris 
exposats donat que és una zona que conté diverses vies de la xarxa d’elevada afluència, una 
microxarxa associada al model d’ús públic, alhora que no es dóna la casuística de contenir una 
reserva natural parcial ni la concentració de zones de nidificació de l’àliga marcenca. La suma 
d’aquests fets genera que no existeixi una superfície continua, de suficient superfície,sense 
pertorbacions que pugui justificar la creació d’una nova Illa de tranquil·litat en aquest àmbit. 

3. Pel que fa aals aspectes dels impactes sonors i de contaminació de les infraestructures viàries 
i ferroviàries, se sol·licita valorar com es poden minimitzar en especial la via B-23 i la línia FFCC-
RENFE Martorell – Barcelona (Espai funcional). 
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El Parc Natural de la Serra de Collserola es troba immers en una àrea metropolitana densament 
poblada, alhora que constrenyit per una sèrie d’infraestructures que l’envolten. Amb això, és 
inevitable l’existència de diverses externalitats que tenen lloc fora del Parc però que suposen un 
impacte sobre l’espai. Algunes d’aquestes estan associades a la contaminació atmosfèrica, 
lumínica i acústica de les principals vies de comunicació. Amb això, des de l’Estudi Ambiental 
Estratègic es recull aquest aspecte i es plantegen mesures ambientals que, per a l’Espai 
funcional fora del Parc, tenen la consideració de recomanacions (veure apartat 8. Mesures de 
protecció ambiental de l’Estudi Ambiental Estratègic). 

4. Se sol·licita considerar el tractament dels espais de vialitat perimetrals al Parc amb arbrat, 
enllumenat i instal·lacions de Serveis (línies elèctriques) amb la mínima afectació ambiental. A 
més, el tractament de la vegetació de l’Espai funcional i l’espai exterior del PEPNat, relatiu als 
criteris de vegetació de la clau 6co. 

El PEPNat a l’apartat 8.2.6.3.d de la memòria d’ordenació així com a l’article de la normativa 68. 
Teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior i al perímetre del Parc Natural incideix en 
aquest aspectes. Concretament s’especifica que: 

Les intervencions sobre els teixits urbans i les edificacions de la vora del Parc han de minimitzar 
les pertorbacions i els impactes d’aquests teixits sobre el Parc i potenciar la seva funció com a 
àrees de transició: 

1. Mantenir un elevat grau de naturalitat tant dels espais públics (vials i zones verdes) com dels 
privats, afavorint la permeabilitat del sòl i potenciant la vegetació forestal, amb la finalitat de 
maximitzar els serveis ecosistèmics de regulació (infiltració i retenció de l’aigua de pluja, absorció 
de contaminants i refredament) i la permeabilitat ecològica d’aquests teixits (especialment dels 
que estan situats en l’eix de la riera de Vallvidrera). 

2. En aquest sentit, caldria limitar l’ocupació de les edificacions i la utilització de paviments 
impermeables. Així com incentivar el tractament vegetal de caràcter forestal dels espais no 
edificats i de les cobertes de les edificacions, assegurant que les espècies vegetals que es plantin 
(excloses les exòtiques i/o de caràcter invasor) siguin adequades a les condicions ambientals del 
lloc. 

3. Urbanitzar o reurbanitzar els vials d’aquests teixits prioritzant la seva utilització com a espais 
cívics, mitjançant l’ampliació de l’espai per a vianants i ciclistes en detriment de l’espai per al 
vehicle privat. 

4. Implantar sistemes d’enllumenat amb uns nivells d’il·luminació mínims (d’acord amb la 
normativa sectorial vigent) i unes característiques tècniques que redueixin el consum d’energia, 
la contaminació lumínica i les pertorbacions a l’interior del Parc. 

5. Incentivar l’eficiència energètica, la reducció del consum d’aigua i l’autogestió dels residus de 
les edificacions, especialment de les situades a l’interior de la Serra (autogestió de la fracció 
orgànica, depuració i reutilització de les aigües residuals). 

6. Millorar la integració paisatgística de les edificacions.  

Pel que fa exclusivament als teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior de la Serra de 
Collserola, qualsevol intervenció en aquests àmbits ha d’anar encaminada a minimitzar la 
implantació de noves edificacions i la urbanització de nous vials (per evitar en la mesura possible 
que s’incrementi la fragmentació i els impactes sobre el Parc). En aquest sentit, el planejament 
ha de tendir a minimitzar la superfície de sòl urbà a la mínima necessària per donar cobertura 
jurídica als habitatges implantats legalment. 
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5. Se sol·licita considerar, sobretot en referència als espais connectors i a les Illes de tranquil·litat, 
així com als seus creuaments pels nuclis urbans, la manca de xarxa de soterrament i canalització 
i/o racionalització de les línies elèctriques de mitja i baixa tensió. 

Des del Pla ja s’aborda aquesta qüestió, no només en referència als espais connectors i a les 
Illes de tranquil·litat, i especialment pel que fa a l’afectació als cursos fluvials i zones humides, a 
l’impacte paisatgístic i al risc d’electrocució per a les aus en el conjunt del Parc,. A més, la 
normativa també recull (article 57 segons nova numeració) que els traçats seran preferentment 
soterrats i que caldrà contemplar l’enderroc i la retirada de les infraestructures existents 
innecessàries o que quedin obsoletes amb l’entrada en funcionament de la nova infraestructura. 

6. S’exposa que arrel de la proposta del PEPNat, l’Ajuntament realitzarà un estudi per a descriure 
l’estat actual i manteniment dels itineraris de connexió del Parc amb la ciutat, activar i recuperar 
camins vertebradors dins del Parc i redefinir el mapa actual de camins. 

Es valora molt positivament aquesta iniciativa, de gran valor per a l’encaix territorial del Parc i la 
consecució dels objectius del Pla especial. 

7. Se sol·licita incloure la demanda del desmantellament de les instal·lacions de la cinta 
transportadora Sanson i el desmantellament del “Partenon Sanson” i de la restauració de la 
pedrera per avifauna i altres. 

Aquest aspecte ha quedat recollit a l’annex 4 del Pla de la següent manera: “En el moment de la 
redacció del present informe, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i el propietari de l’activitat minera analitzen les diferents 
alternatives pel que fa a la consolidació o l’enderroc total o parcial de les estructures artificials 
(cinta transportadora i cobert), tenint en compte els períodes de nidificació, doncs hi ha diversos 
nius a les mateixes estructures”. 

Alhora, s’ha incorporat un apartat a l’Estudi Ambiental Estratègic (veure apartat 3.3.9) que fa 
referència a les pressions existents al Parc, tant al seu interior amb activitats i dinàmiques que hi 
tenen lloc, com les pressions a les vores internes i externes. Així mateix s’ha especificat que les 
mesures de protecció ambiental són d’aplicació tant a les noves activitats/actuacions que es 
duguin a terme al Parc, com per les existents en cas que es faci alguna revisió/modificació (veure 
apartat 8. Mesures de Protecció Ambientals de l’EAE).  

8. Respecte de les hípiques, l’Ajuntament de Sant Feliu assenyala directament les finques 
concretes de Can Messeguer, Can Canaris, Can Pahissa i Masia de la Salut, els propietaris de 
les quals, segons escrit de l’Ajuntament, també han formulat escrit d’al·legacions. En concret, 
respecte de Can Pahissa sol·licita que es modifiquin els requisits perquè s’hi pugui implantar l’ús 
d’hípica en aquesta finca. Concretament: 

a) Que la normativa prevegi un marge de 1-3% de superfície per complir parcel·la mínima 
de l’activitat d’Hípica en totes les finques, vista la situació reconeguda de principi. 

b) Que la distància entre l’activitat d’Hípica en la finca i la xarxa bàsica de 300m inclogui 
l’accés a la finca, no la distància a la Masia, o que ampliï de forma general la distància 
fins 500 – 1000m. 

c) Que es reconeguin totes les edificacions existents (amb valor patrimonial o sense) com 
a Superfície Construïda Consolidada, i que aquesta es pugui permutar si cal 
complementar algun dels usos permesos. 

d) Que admeti solucions de l’activitat amb criteris de compactació i d’integració del 
paisatge però que no siguin fixats per una distància de 50m de l’edificació principal, fins 
i tot la previsió d’ubicar-se en un altre indret de la finca si es més pròxima al perímetre 
exterior del PEPNat, amb la condició sempre obligatòria del Programa de Restauració 
de la Masia Catalogada i Pla Especial.  
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e) Que no s’admeti  l’ús de restaurant a la finca, fora dels usos propis establerts pels 
associats de l’activitat d’Hípica, o de les activitats permeses a la fitxa. 

f) Que la finca, amb senyalització adequada, estigui oberta pels camins consolidats al pas 
dels ciutadans a peu o en bicicleta i perfectament limitada als vehicles. 

g) Que la finca tingui un tractament integral dels usos del sòl especialment en l’àmbit que 
fa de connector ecològic com dels sòls destinats a una funció agrària ambiental, 
afavorint una economia circular. 

Quant a la modificació de l’article 40 pel que fa als criteris d’implantació d’una hípica, cal dir que 
els aspectes considerats tant en el PEPNat, com en la MPGMCo que es tramita en paral·lel, a 
l’hora d’assignar els usos i limitar les construccions fan referència a l’accessibilitat, la proximitat 
de les edificacions a zones sensibles des del punt de vista ambiental, la dimensió de la finca, la 
seva ubicació a la vora externa del Parc i altres especificitats segons l’ús. Les condicions 
específiques establertes s’ha estudiat curosament amb l’objectiu d’acotar substancialment el 
número de possibles hípiques dins del Parc, ja que es considera una activitat amb un impacte 
considerable.  

En aquest sentit, si bé hi ha condicions específiques de fàcil incorporació que milloren el 
document, hi ha altres condicions establertes a la Modificació de les quals comportaria un canvi 
molt significatiu en el global del Parc. Ens referim, per exemple,a l’accés a la finca (punt d) que 
proposa l’Ajuntament, de 300m a 500-1000m. Permetre aquesta distància multiplicaria per 8 les 
construccions on s’admetria l’ús d’hípica, cosa que no encaixa amb el model de Parc que 
promulga el Pla.  

Respecte la dimensió de la finca, aquesta exigència obeeix a dues consideracions 
complementàries. D’una banda, s’exigeix una finca mínima als usos que potencialment poden 
estendre’s fora de l’edificació pel seu impacte sobre el medi natural. D’altra banda, s’ha vinculat 
l’admissió de l’ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.  

Concretament pel que fa a l’ús d’hípica, la finca mínima es fixa en 20 hectàrees per a concentrar 
aquest ús en les grans finques del Parc, assegurant la seva gestió i manteniment, i per a facilitar 
que la gestió de les dejeccions ramaderes es dugui a terme dins de la mateixa finca i/o associada 
a una activitat agrícola. L’objectiu és tancar el cicle dels residus que es generin apostant per 
l’economia circular. En aquest sentit, es planteja disposar d’una superfície agrícola per tal de 
garantir la correcta gestió i tractament de les dejeccions. 

Pel que fa a la distància màxima de la nova construcció respecte l’edificació existent inclosa al 
Catàleg de masies, es permetrà excepcionalment la ubicació de noves construccions a una 
distància superior dels 50m, si el fet de construir al voltant de les edificacions existents en malmet 
el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix avantatges substancials com minimitzar la 
visibilitat, evitar grans explanacions, moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a 
banda dels criteris d’integració paisatgística generals, caldrà donar compliment a les condicions 
específiques addicionals, que es recullen a la memòria d’ordenació i a la normativa del PEPNat. 
Concretament: 

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de visibilitat 
mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 
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Pel que fa al punt f), l’Inventari de camins distingeix a nivell informatiu els trams oberts i tancats 
de la xarxa rodada en el moment de redacció del Pla especial. Es tracta d’un aspecte clarament 
de gestió i difícilment extrapolable a totes les finques que complirien amb els criteris d’implantació 
de l’ús d’hípica.En relació al punt g), es un tema que tracta la MPGMCo. Finalment, els punts c) 
i e), fan referència al Catàleg de masies, i per tant es responen en el document corresponent a 
la MPGMCo que es tramita en paral·lel. 

9. Respecte a l’Inventari de Patrimoni cultural, l’Ajuntament exposa un llistat comparatiu 
d’instruments de protecció del patrimoni per a facilitar la tasca dels redactors del PEPNat i 
planteja la incorporació de determinats elements, com l’edifici Casa Golf de Can Cuiàs, o els 
forns i elements d’assecatge de la Bòbila del Torrent del Duc sud. Des de l’equip redactor del 
PEPNat s’ha revisat la informació facilitada i s’ha incorporat parcialment a l’annex 9. Inventari de 
patrimoni cultural. Pel que fa l’edifici Casa Golf de Can Cuiàs, no s’ha incorporat a l’inventari 
perquè es troba fora dels límits del Parc. En quan a la Bòbila del Torrent del Duc sud no s’ha 
trobat informació suficient per a poder incorporar-lo a l’esmentat inventari.  

PROPOSTA  
Com a conseqüència, es proposa estimar parcialment les al·legacions.  

 
Nº:  135  Inversions Ceràmiques S.L 
Nom:   Ana María Campmany Vilaró 
Adreça: Carretera de Sant Cugat, paratge Can Codonyés, 08290, Cerdanyola del 

Vallès 
DNI:   B58195785 
Registre d’entrada:  Núm. 10515 de 12/12/2018 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

El contingut d’aquesta al·legació coincideix amb el de l’al·legació 17, en aquest sentit es dóna 
resposta conjunta amb l’al·legació 17. 

 
Nº:  136   
Nom:   Ramon Comerma Olives 
Adreça: Rambla 41, 3r  1a, Barcelona 
Registre d’entrada:  Núm. 1419 de 13/2/2019 
Contingut:  Escrit d’al·legacions 

SÍNTESI AL·LEGACIÓ 
La persona al·legant presenta un escrit d’al·legacions contra el present PEPNat i contra la 
MPGMCo, tot manifestant que malgrat tenir la condició d’interessat en ambdós expedients no se 
li va notificar l’aprovació inicial dels instruments. Manifesta ésser titular d’una finca situada al 
camí de Santa Creu d’Olorda a Vallvidrera, núms. 77 i 79 de Barcelona. Les edificacions existents 
a la finca estan incloses al catàleg de masies i cases rurals amb els codis B.053 i B.054, 
respectivament. En relació a les esmentades fitxes identifica algunes errades de les que sol·licita 
la seva esmena. 

En primer lloc cal dir que l’escrit ha estat presentat fora de termini en més d’un mes, atès que el 
període d’informació pública va finalitzar el passat dia 10 de gener de 2019. 

En segon terme, els aspectes que sol·licita l’al·legant fan referència exclusivament al document 
de la MPGMCo, instrument que es tramita en paral·lel al Pla especial.  
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7.3.3. Públic interessat 

Es va notificar l’acord d’aprovació inicial al públic interessat que consta al Document d'abast en 
compliment de l'article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i de l'article 
23 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Així es va notificar l’acord a les 
següents agrupacions: 

‐ Xarxa de Custòdia del Territori 
‐ Bellaterra Natura (Associació Ecologista de Bellaterra) 
‐ DEPANA Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
‐ WWF España 
‐ SEO Birdlife Sociedad Española de Ornitología 
‐ Agrupació de Defensa de l'entorn Alnus 
‐ Acció Ecologista Sant Cugat 
‐ Asociación para el Estudio y la Recuperación de la Fauna y Flora autóctones de 

Collserola 
‐ Amics dels Animals i la Natura del Baix Llobregat 
‐ Ecologistes en Acció de Catalunya 
‐ Fundació Forum Ambiental 
‐ Federació d’Ecologistes  de Catalunya 
‐ Grup Ecologista de Montcada 
‐ Grup Ecologista de Sant Feliu de Llobregat 
‐ ACER, Associacio per a la conservació de l'entorn i la recerca 
‐ Asociación Seina Nature 
‐ Associació Gra 
‐ Associació Cerdanyola Via Verda 
‐ Associació cultural i ecologista Cal Roqueta de Castellbò 
‐ Associació cultural Valdoreix Espais Naturals (VEN) 
‐ Associació El Bosc és vida 
‐ Associació Grup de Medi ambient de Montcada i Reixac 
‐ Associació L'Ortiga 
‐ Associació La Horda 
‐ Associació La Màquia 
‐ Associació Locals per l'estudi del territori i la societat 
‐ Associació mediambiental Gaia 
‐ Centre d'estudis de tecnologia alternativa 
‐ K2 Associació per la interpretació del medi 
‐ Mediviu, Associació per l'educació, la gestió i la restauració ambiental 
‐ Institut Ildefons Cerdà 
‐ Greenpeace España 
‐ Sindicat Unió General de Treballadors 
‐ Sindicat Comissions Obreres 
‐ Col·legi d'ambientòlegs de Catalunya 
‐ Col·legi d'arquitectes de Catalunya 
‐ Col·legi de biòlegs de Catalunya 
‐ Col·legi de geògrafs  de Catalunya 
‐ Col·legi d'enginyers de camins, canals i ports de Catalunya 
‐ Col·legi d'enginyers industrials Catalunya 
‐ Col·legi d'enginyers agrònoms de Catalunya, Enginyers tècnics agrícoles i enginyers 

tècnics forestals 
‐ Associació catalana d'ordenació del territori 
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‐ Associació catalana d'empreses d'enginyeria i consultoria independents de Catalunya 
(ASINCA) 

‐ Associació catalana d'empreses d'enginyeria i consultes mediambientals (ACECMA) 
‐ Associació Tecnològica pro Medi Ambient(ATECMA) 
‐ Científicos por el medio ambiente(CiMA) 

En data d’aprovació provisional del present PEPNat només s’ha rebut l’escrit d’al·legacions 
procedent de DEPANA Lliga per a la defensa del patrimoni natural, de Federació d’Ecologistes 
de Catalunya, de l’Associació cultural Valldoreix Espais Naturals (VEN) i de l’Associació Grup de 
Medi ambient de Montcada i Reixac, als quals s’ha donat la pertinent resposta en l’informe 
d’al·legacions. 

 

7.3.4. Incidència sobre el PEPNat 

Com a conseqüència del retorn rebut durant el període d’informació pública del PEPNat s’han 
introduït diversos ajustos al document. Tot seguit s’enumeren aquests ajustos, seguint la següent 
estructura: Memòria, Normativa, Estudi ambiental estratègic, Participació ciutadana, Agenda i 
avaluació econòmica i financera, Plànols i Annexes. Si no s’indica d’altra manera, la referència a 
plànols, articles de la normativa i altre documentació escrita del PEPNat respon a la numeració 
del document aprovat inicialment. 

 

Memòria descriptiva i justificativa 

5. Síntesi de l’estat actual 

‐ S’ha ampliat l’apartat Risc de ventades, nevades i glaçades del capítol 5.1.3.1. Riscos 
Naturals 

‐ S’ha actualitzat a l’apartat 5.2.3.1. Explotacions ramaderes la informació referent al Pla 
especial urbanístic a la masia de Can Messeguer aprovat  inicialment i s’ha actualitzat la taula 
17 referent a les hípiques existents. 

‐ Apartat 5.2.5.1. Activitats extractives: Pel que fa al programa de restauració de la pedrera 
Berta s’ha afegit una nota que especifica que s’ha instat a la Generalitat de Catalunya a que 
procedeixi a la revisió del Programa de restauració de la pedrera Berta en base als informes 
acreditatius dels valors geològics, miners i naturalístics emesos per l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, del CPNSC i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

‐ Apartat 5.2.5.1.Caça: es clarifica el redactat de l’últim paràgraf en relació a la caça esportiva. 
‐ Apartat 5.3.3.2.1. Miradors i portes de Parc: s’afegeix al llistat el Forat d’en Bocàs (entrada 

per la rotonda del Rotary Internacional). 
‐ S’actualitza el document pel que fa al nom oficial de Parc de la riera (Can Canaletes) 
‐ 5.3.3.3. Parcs, àrees per al lleure i àmbits d’estada: S’afegeix en el llistat de les àrees 

organitzades l’Àmbit d’estada de l’ermita de Sant Medir. 

8. Ordenació proposada 

‐ Temes generals: S’ha actualitzat el contingut de la memòria d’acord amb el redactat final de 
la normativa pel que fa a les tipologies de conreu, les construccions agrícoles, la gestió dels 
horts comunitaris d’iniciativa pública, el tipus de ramaderia permesa, i l’ús de lleure a la vora. 

‐ S’ha actualitzat el contingut de la memòria d’acord amb el redactat final dels annexes en 
relació al patrimoni construït. 

‐ S’han actualitzat els diagrames i plànols A3 de la memòria amb els temes referents a:els 
espais d’interès connector i els projectes estratègics de connectivitat a l’àmbit del nou PDU 
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del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès o Parc de l’Alba, les Àrees prioritàries per 
l’agricultura, les estratègies de les àrees equipades i la xarxa dinàmica per a l’ús públic. 

‐ S’han actualitzat les referències en els plànols segons la nova numeració 
‐ S’han actualitzat els números de les taules del document 

 
8.2.1. Model de preservació i millora dels valors ecològics 

‐ S’incorpora, fora de l’espai PEIN Serra de Collserola, la delimitació del connector del 
Corredor Central corresponent a l’Avanç del Pla del PDU del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès (Parc de l’Alba). 

‐ En relació als projectes estratègics per la connectivitat es trasllada al document del PDU del 
Parc de l’Alba la definició d’aquests projectes en l’àmbit del pla director. 

‐ Es concreten les actuacions a dur a terme a l’Àrea d’especial significació del pantà de Can 
Borrell. 

‐ S’identifica la bassa gran de la Vall de Can Masdeu com una antigua bassa a recuperar. 
‐ Es fan ajustos i puntualitzacions a la taula resum de les estratègies de restauració de les 

activitats extractives (taula 39). 
‐ Es concreten els criteris d’intervenció de les Illes de tranquil·litat. 
‐ S’actualitza l’apartat de l’eina multicriteri d’acord amb l’evolució dels treballs i la concreció 

del seu funcionament. 
‐ Es fa un incís en relació al càlcul dels indicadors de l’annex 1 i de l’Estudi Ambiental 

Estratègic i la seva actualització. 
‐ S’ actualitza la superfície de l’Espai funcional en el plànol A3 d’estructura del Pla.  

 
8.2.2. Model de revalorització dels recursos naturals 

‐ S’incorporen els criteris de delimitació de les Àrees prioritàries per l’agricultura 
‐ S’explicita la diferenciació entre l’activitat professional hortícola professional i les altres 

categories d’horts. 
‐ Es revisa el redactat per tal que els projectes específics de restauració d’espais ocupats per 

horts marginals es puguin destinar a conreu hortícola o horts comunitaris. 
‐ Pel que fa a l’apartat de Construccions agrícoles, ramaderes i hípiques se suprimeix la 

referència al sostre, als requisits mínims d’unitat de finca i l’associació de les construccions 
amb una edificació inclosa en el Catàleg de masies, que passa a regular-se exclusivament en 
el document de MPGMCo que es tramita en paral·lel.  

‐ Es coordina la memòria amb la normativa pel que fa:al tipus d’agricultura admesa dins del 
Parc (amb criteris d’agricultura ecològica i adaptada a les condicions climàtiques del Parc), 
als materials utilitzats, condicions de drenatge i canalització de l’evacuació de les aigües de 
les instal·lacions auxiliars desmuntables (hivernacles), i al tipus de ramaderia admesa dins 
del Parc(extensiva i semi intensiva i ecològica). 

‐ En les construccions agràries, s’ajusta el criteri referent a la xarxa hídrica pel que fa a les 
possibles ampliacions per la seva afectació directa a la contaminació d’aigües. El nou redactat 
estableix que no s’hi admeten noves construccions en comptes d’establir l’obligatorietat de 
mesures que evitin la fragmentació del territori i minimitzin les pertorbacions.  

‐ Se suprimeix la taula referent a les hípiques potencials. 
‐ S’aclareix quines tipologies de franges de prevenció s’incorporen a les Àrees prioritàries de 

pastura. 
‐ S’introdueixen excepcions pel que fa a l’obligatorietat d’un instrument de gestió en relació als 

usos i activitats forestals i a altres aspectes puntuals. 
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8.2.3. Ús públic 
‐ L’estratègia de l’Àmbit de Baixador de Vallvidrera passa de manteniment a potenciació nivell 

1, mentre que l’estratègia de l’Àmbit de plaça Rotary ho fa de potenciació 1 a potenciació 2. 
‐ S’incorpora una taula resum de les estratègies per a l’ús públic per a una millor comprensió 

del document. 
‐ Pel que fa als equipaments, es modifica el número de nous punts d’informació (de 5 passen 

a ser 4), ja que el punt d’informació de l’Àmbit de Plaça Rotary es considera existent. 
‐ S’incorporen les actuacions per a la solució de creuament entre la xarxa viària i la xarxa 

dinàmica corresponents al creuament de vianants a la carretera BP 1417 a l’alçada de la font 
de Bacallà i  al  creuament de vianants a la BP 1462 al revolt de les Monges, Àrea Santa 
Maria – Vil·la Joana. 
 
8.2.4. Model en relació al patrimoni construït 

‐ S’especifica a l’apartat sobre Edificacions en situació de fora d’ordenació que en qualsevol 
cas, queden fora d’ordenació totes les edificacions no emparades pel planejament urbanístic 
ni incloses al Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 
construïdes abans de la data d’aprovació definitiva del Pla general metropolità. Pel que fa a 
les edificacions posteriors al PGM, donat que la infracció no ha prescrit cal aplicar les mesures 
de protecció de la legalitat urbanística. 

 

Normativa 

Temes generals: 

‐ En termes generals sha procedit a fer una revisió general de la normativa a afectes de 
clarificar i/o precisar el contingut de diversos aspectes. 

‐ Es corregeixen errades materials, es canvia l’ordre i numeració d’alguns articles dels Capítols 
3, 4 i 5, i i s’actualitzen les refèrencies entre articles, així com la relació de documents que 
integren el Pla (s’afegeix l’Annex 12 en relació a la fase de participació corresponent a 
l’aprovació incial). 

‐ S’actualitzen les referències als plànols segons la nova numeració. 
 

Capítol 1. Disposicions comunes 

‐ Article 2: Àmbit d’aplicació: S’especifica que les determinacions aplicables en l’àmbit 
d'aplicació del Pla espai són les establertes en el capítol 4 de les Normes. 

 

Capítol 2. Desenvolupament i execució del Pla especial 

Article 5. Desenvolupament del Pla especial:  
‐ S’afegeix en el punt 4 que l’òrgan gestor haurà d’impulsar la redacció d’un Pla de 

Connectivitat, que s’encarregarà del càlcul d’indicadors de l’EAE i del desenvolupament de 
l’Eina multicriteri, que formularà les Directrius de paisatge corresponent,  i que durà a terme 
plans específics i actuacions per compatibilitzar la mobilitat del Parc amb la protecció dels 
seus valors, així com el llistat de projectes addicionals per la millora de la conservació i per la 
compensació dels impactes residuals. 

‐ Article 8. L’Eina multicriteri: se simplifica el punt 3 i es canvia la paraula “Normes” per “Criteris”. 
 
 
Capítol 3. Condicions generals de protecció ambiental en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 

Secció 1 

‐ Article 9. Principis generals: S’afegeix un nou punt que fa referència a la importància del càlcul 
i seguiment dels indicadors i s’introdueix al final del punt 3 una referència a les mesures de 
protecció ambiental de l’EAE “i, en qualsevol cas, tenint en compte les mesures de protecció 
ambiental establertes per l’Estudi Ambiental Estratègic”. 

Secció 2 

‐ Article 10. Avaluació ambiental (amb la documentació de l’aprovació inicial es corresponia 
amb l’article 11): se suprimeix del títol “d’impacte” i s’especifica que l’avaluació de l’impacte 
ambiental l’hauran de dur a terme també els plans i programes.  

‐ Article 11. Canvi climàtic (amb la documentació de l’aprovació inicial es corresponia amb 
l’article 10) 
2. S’afegeixen al principi d’aquest punt “Els usos, les activitats”  
3a) S’afegeix al principi d’aquest punt “L’establiment de mesures reguladores així com 
fomentar” 
3e) S’afegeix al final d’aquest punt “i no admetre activitats que facin un ús intensiu de l’aigua 
i puguin dificultar la recàrrega dels aqüífers” 

‐ Article 12. Protecció dels elements inventariats (amb la documentació de l’aprovació inicial es 
corresponia amb l’article 13): se substitueix la frase “la conservació dels elements d’interès 
especialment rellevant, els sistemes naturals, dels hàbitats i de les espècies de fauna i flora, 
inclòs el patrimoni geològic” per la frase “el manteniment dels elements inclosos als inventaris 
llistats a l’article 3”. 

‐ Article 13. Protecció de la fauna (amb la documentació de l’aprovació inicial es corresponia 
amb l’article 20):  
S’afegeix al final del punt 3 “o les incloses a l’Annex 7 de l’Inventari dels sistemes naturals, 
dels hàbitats i de les espècies de flora i fauna”. 
S’afegeix un punt que fa referència a: “L’òrgan gestor podrà realitzar el control de les 
poblacions d’espècies no cinegètiques, especialment les incloses al llistat d’espècies 
exòtiques invasores”. 

‐ Article 15. Ús d’espècies vegetals exòtiques (amb la documentació de l’aprovació inicial es 
corresponia amb l’article 19): Es canvia el títol de l’article (versió aprovació inicial: “Protecció 
de la flora i la vegetació”) a “Ús d’espècies vegetals exòtiques”. Alhora: 
1. S’especifica que es prohibeix també la utilització “de les espècies vegetals exòtiques 
incloses a l’annex 7” (en la versió de l’aprovació inicial feia referència a l’annex 7 en general). 
3. S’afegeix un nou punt que fa referència a que “Excepcionalment, l’òrgan gestor del Parc 
podrà utilitzar productes químics per al control d’espècies invasores i/o exòtiques”. 

‐ Article 16. Protecció dels recursos hídrics i dels cursos d’aigua (amb la documentació de 
l’aprovació inicial es corresponia amb l’article 14):  
1. S’elimina la paraula “significativa” 
2b) S’afegeix “a excepció dels casos en que no existeixi un traçat alternatiu viable” 
7. Es mou la frase “i si escau proposaran mesures per millorar-lo” al final del punt per facilitar-
ne la comprensió i es revisa el redactat per a fer-lo més entenedor. 

‐ Article 18. Protecció dels sòls i el relleu (amb la documentació de l’aprovació inicial es 
corresponia amb l’article 24): 
2.b. Es millora el redactat en el sentit que: “no s’autoritzaran les activitats que comportin erosió 
o degradació irreversible de la qualitat del sòl naturals més enllà de l’espai l’estrictament 
necessari en els indrets on s’ubiqui l’actuació, per bé que de les possibles alternatives sempre 
s’elegirà la que tingui menys ocupació i impacte en el medi”. 
5. b. Es modifica el redactat en el sentit que: “En el cas de moviments de terra derivats de la 
construcció d’infraestructures o instal·lacions en sòl no urbanitzable, es minimitzaran els 
moviments de terres i el projecte de gestió de terres es justificarà especialment des dels punts 
de vista ecològic i paisatgístic. En les superfícies amb pendents inferiors o iguals a 3H:2V, 
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s’aportarà una capa mínima de 30 centímetres de terra vegetal en tota la seva superfície, per 
a afavorir la seva revegetació”. 
6. S’afegeix en relació amb les activitats que comporten moviment de terres, que també 
comptaran necessàriament amb “la retirada de la terra vegetal amb una fondària mínima de 
30 cm. Aquesta terra vegetal es reservarà en condicions adequades per a la restauració de 
les superfícies generades segons les necessitats existents”. 

‐ Article 19. Prevenció d’incendis forestals (amb la documentació de l’aprovació inicial es 
corresponia amb l’article 12): S’afegeix en el punt 3 que: “Excepcionalment i per la prevenció 
d’incendis forestals, es permetrà l’ús de productes químics per part dels serveis tècnics de 
l’òrgan gestor del Parc per controlar espècies exòtiques i invasores”. Es clarifica el redactat 
en relació a les franges. 

‐ Article 20 Altres condicions relatives a la protecció del medi físic (en la documentació de 
l’aprovació inicial es corresponia a l’article 27): s’elimina el punt 2 que feia referència a l’ús de 
productes químics hormonals que queda incorporat a l’article 19. 

‐ Article 21. Protecció del paisatge (en la documentació de l’aprovació inicial es corresponia a 
l’article 22): S’afegeix un nou punt (3) que especifica que: L’òrgan gestor promourà la 
formulació de les Directrius de paisatge de la unitat de Collserola, i l’àmbit del turó de 
Montcada, del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona”. 

‐ Article 22. Marges de conreus ( en la documentació de l’aprovació inicial es corresponia a 
l’article 21): Al final del punt 1 es matitza la frase “en altres localitzacions” per “en el mateix 
àmbit” per tal d’aclarir que s’està referint al mateix camp. 

‐ Article 24. Control de residus ( en la documentació de l’aprovació inicial es corresponia a 
l’article 17):  
2. Es puntualitza al final del punt “i resta prohibida la seva crema”. 
3. Clarificació del redactat del tercer paràgraf en relació a l’aplicació de purins i les dejeccions 
ramaderes. 
5. S’incorpora un últim punt sobre residus especials que estableix que: “La gestió dels residus 
especials que es puguin generar en l’àmbit del Parc Natural haurà de ser duta a terme 
mitjançant gestors autoritzats i donada la seva perillositat se’n prohibeix l’emmagatzematge, 
abandonament o deposició al medi”. 
Article 25. Regulació de tanques i murs de contenció (en la documentació de l’aprovació inicial 
es corresponia a l’article 23) 
5. S’afegeix al final del punt que “Aquestes excepcions hauran de donar compliment a les 
determinacions tècniques que redactarà l’òrgan gestor tal i com es recull a l’article 5 de la 
present normativa”. 
7. S’afegeix que: “L’òrgan gestor concretarà les determinacions tècniques sobre tanques i 
murs, que tinguin en compte la idoneïtat i la necessitat, d’acord amb les normes pròpies de 
l’ecologia i el paisatge”. 

‐ Article 26. Condicions generals per a la nova construcció, ampliació, manteniment i millora de 
les infraestructures requerides per la planificació territorial o sectorial (en la documentació de 
l’aprovació inicial es corresponia a l’article 25): se suprimeix la paraula “raonables” del punt 
1.a) i es precisa que es tracta dels àmbits ordenació específica. 

 
Capítol 4. Determinacions aplicables en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Secció 1. Estructura de propietat 

‐ Article 29. Finca mínima: S’elimina la frase Les divisions o segregacions per sota de la unitat 
mínima de conreu resten prohibides, fins i tot si es pretengués destinar la finca a horts 
individuals o comunitaris.  

‐ Article 30. Parcel·lacions, agregacions i segregacions: epígraf 1c s’especifica que es tracta 
de la xarxa rodada. 
 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 

Secció 2. Zonificació del Parc Natural 

‐ Article 32. Reserves naturals parcials: 
a) punt 2. Se substitueix “Usos agrícoles” per “agricultura ecològica” i la paraula 
“manteniment” per “gestió”. 
Es completa el redactat del punt 4b) que fa referència al trànsit motoritzat per les reserves 
naturals parcials i, concretament, a les excepcions a tenir en compte “El trànsit motoritzat i 
qualsevol vehicle de mobilitat, motoritzat o no, excloent d'aquesta limitació l’accés a les 
edificacions existents i els vehicles de serveis relacionats amb les tasques de control, 
prevenció i extinció d’incendis, les activitats de recerca científica amb l'autorització prèvia de 
l'òrgan gestor i en general les activitats vinculades amb la gestió pública del Parc Natural”. 

‐ Article 33. Espais d’interès connector 
2. Se suprimeix la frase “des del punt de vista de la connectivitat ecològica” i s’afegeix “que 
conformen la infraestructura verda metropolitana per tal de mantenir la biodiversitat del Parc 
i les dinàmiques ecològiques que hi tenen lloc”. 
4. S’afegeix a l’inici d’aquest punt que “Els criteris d’intervenció en els espais d’interès 
connector seran els mínims imprescindibles i basats en el seu manteniment i conservació 
atenent a la seva funcionalitat”. 

‐ Es matitza el punt b) especificant que els plans o projectes que afectin als espais 
d’interès connector tenen caràcter excepcional i que en relació a la xarxa hídrica 
d’interès connector només es podran dur a terme actuacions de manteniment o 
millora. 

‐ Se suprimeix del punt d) la referència final de “en aquells indrets on sigui possible” 
5. S’afegeix un punt nou referent als projectes estratègics de millora de la connectivitat, que 
especifica que: “Qualsevol actuació que es dugui a terme al Parc que pugui afectar 
directament o indirecta un espai d’interès connector haurà de tenir en compte els projectes 
estratègics per la millora de la connectivitat que recull el Pla o, en absència d’aquests a l’àmbit 
d’actuació, aquells que l’òrgan gestor del Parc consideri necessaris per garantir la funció 
connectora a l’àmbit en qüestió”. 

‐ Article 34. Àrees d’especial significació 
1. Es matisa el redactat d’aquest punt canviant “els objectius específics de la protecció 
d’aquests espais” per “els objectius que es persegueixen amb la identificació d’aquests 
espais”. 
2. Es millora el redactat de la següent manera: L’objectiu d’aquestes àrees és potenciar els 
seus valors naturals de manera individualitzada prioritzant la conservació dels elements 
d’interès ambiental existents, limitant i regulant l’accés públic i fent-ho compatible amb la seva 
posada en valor com a espai d’interpretació i coneixement sempre i quan aquests valors no 
es vegin compromesos”. 
4.a) es matisa que només s’admetrà la restauració amb el rebliment de residus inerts.  

‐ Article 35. Illes de tranquil·litat 
2. Pel que fa als objectius de les illes, s’especifica al final d’aquest punt que “per tal 
d’aconseguir unes condicions més favorables per la flora i la fauna”. 
Es desenvolupa el punt 4. pel que fa als criteris d’intervenció concretant-los: 

‐ La mobilitat tova, de baixa intensitat i més restringida, per tal d’evitar els impactes 
potencials que se’n puguin derivar. 

‐ El tractament diferenciat de les vies que creuen els àmbits per tal de reduir la velocitat 
i identificar el pas per una zona diferenciada i de major sensibilitat. 

‐ La gestió de l’ús públic més restrictiu.  
‐ L’establiment de condicions específiques per les activitats que potencialment puguin 

generar pertorbacions per tal de minimitzar-les. 
 

‐ Article. 36. Usos i activitats admesos 
1. Se substitueixen les dues referències al planejament vigent per planejament urbanístic 
vigent i planejament territorial. 
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Secció 3. Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals 

‐ Article 38. Usos i activitats agrícoles 
7. Se suprimeix la referència al sostre i als requisits mínims d’unitat de finca que passa a 
regular-se exclusivament en el document de MPGMCo que es tramita en paral·lel. S’actualitza 
el redactat en coherència amb la memòria del Pla especial. 
7d. S’afegeix que a l’interior de les instal.lacions auxialrs desmuntables només es podran 
pavimentar amb rajoles o paviments continus les zones de pas i instal.lar plataformes de 
suport a les banquetes i per la maquinària necessària, segons la tecnologia utilitzada. 
7g, h, i. S’afegeixen tres nous punts que especifiquen que: 
Els materials utilitzats en les instal.lacions de conreu (pel.lícules de plàstic, polièster, polietilè, 
planxes de policarbonat, mantes tèrmiques o similars) una vegada utilitzats s’hauran de portar 
a una deixalleria o punt de recollida. Queda expressament prohibit l’emmagatzematge en 
volums superiors a 30 metres cúbics, la crema o la incorporació al sòl mitjançant l’enterrament 
d’aquests materials. 
Es prohibeix l’ús d’aquestes instal.lacions com a magatzem o garatge. 
La llicència que autoritzi la instal.lació quedarà condicionada a l’acceptació quan cessi l’ús de 
l’obligació de desmuntar o enderrocar la instal.lació i de restaurar la realitat física alterada en 
el termini màxim de quatre mesos. 

8. S’afegeix a la classificació d’horts la tipologia de conreu hortícola professional i se suprimeix 
el redactat referent a la gestió delshorts comunitaris d'iniciativa pública. 

 
‐ Article 39. Usos i activitats ramaderes 

2. S’afegeix que les explotacions es realitzaran amb pràctiques de ramaderia ecològica. 
7. Pel que fa a les noves construccions ramaderes que s’admeten excepcionalment, se 
suprimeixen les referències a la dimensió de la unitat de finca, la associació de l’activitat amb 
una construcció inclosa en el Catàleg de masies, i el sostre màxim permès, que passa a 
regular-se exclusivament en el document de MPGMCo. S’afegeixen les condicions 
d’integració paisatgística generals que han de complir les noves construcions i s’actualitza el 
redactat en coherència amb la memòria del Pla especial.  

‐ Article 40. Usos d’hípica 
1. Pel que fa als criteris ambientals i condicions d’ordenació se suprimeixen les referències a 
la dimensió de la unitat de finca, la proximitat a construcció inclosa en el Catàleg de masies, 
que passa a regular-se exclusivament en el document de MPGMCo que es tramita en 
paral·lel. S’afegeixen les condicions d’integració paisatgística generals que han de complir les 
noves construcions i s’ actualitza el redactat en coherència amb la memòria del Pla especial. 
A més, s’incorpora el redactat de la memòria en el sentit de clarificar el sostre màxim 
computable per a les hípiques i que la xarxa rodada es refereix a la xarxa rodada bàsica. 

‐ Article 41. Usos i activitats forestals 
S’afegeix el següent epígraf: “Totes les finques amb aprofitaments forestals han de comptar 
amb un instrument d’ordenació forestal, excepte en les actuacions dutes a terme per 
l’administració, en aquelles d’interès general derivades de contingències relacionades amb 
danys biòtics i abiòtics o en les finques menors de 5 hectàrees”. 
2. Se suprimeix la referència a l’administració ambiental i l’informe de l’òrgan gestor, ja que ja 
queda recollit en la legislació sectorial.  
3. S’especifica que: “Caldrà comptar amb l’informe favorable de l’òrgan gestor pel que fa a 
l’ús d’espècies arbòries i arbustives de creixement ràpid que es desenvolupen en terrenys 
forestals temporals d'acord amb la legislació forestal”. 
4. S’incorporen excepcions pel que fa a l’obertura de noves pistes de desembosc, en el cas 
d’actuacions dutes a terme per l’administració o en aquelles d’interès general derivades de 
contingències amb danys biòtics o abiòtics. 
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‐ Article 42. Activitats extractives: es trasllada el contingut a una nova disposició transitòria. 
‐ Article 43. Usos i activitats cinegètiques: 

1. Es modifica el redactat en el sentit de que s’estableix que els usos i activitats cinegètiques 
s’orientaran vers el control de població mitjançant la declaració de la figura legal corresponent. 
4. S'elimina la paraula autoritzar pel que fa a les competències de l’òrgan gestor sobre el 
control de les poblacions d’espècies cinegètiques. 

Secció 5. Patrimoni construït 
‐ Articles 49 i 50. Es modifica el redactat per tal de clarificar l’encaix de l’Inventari de Patrimoni 

amb les mesures de protecció del Pla. 
‐ Article 51. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (en la 

documentació de l’aprovació inicial es corresponia a l’article 52): Se suprimeixen els punts 2 
i 3 de l’article. 

Secció 7. Infraestructures i serveis 
‐ Article 54. Espais de regulació especial: Punts b) i c): S’especifica ERE 1 
‐ Article 55. Definició de les infraestructures i serveis ( article 56 en la documentació per a 

l’aprovació incial): S’afegeix un nou punt (4) on s’especifica que L’òrgan gestor desenvoluparà 
els plans específics i les accions necessàries per a implantar les mesures que facin 
compatible la mobilitat i la protecció de l’espai natural. Aquestes mesures es poden referir, 
entre d’altres, a la senyalització, els paviments, les limitacions de velocitat, les prioritats i el 
tractament paisatgístic. 

‐ Article 56. Condicions generals per a la implantació de noves infraestructures de serveis 
tècnics (en la documentació de l’aprovació inicial es corresponia a l’article 57):  
1. S’afegeix que per l’admissió de noves infraestructures de serveis tècnics caldrà preveure 
les mesures preventives per evitar l’afectació als cursos fluvials, zones humides, Reserves 
Naturals Parcials i espais d'interès connector. 

‐  Article 60 (en la documentació de l’aprovació inicial es corresponia a l’article 61). Condicions 
específiques per a l’obertura i manteniment de la xarxa de camins: Se suprimeix la paraula 
“significativa” del punt 3. 

 

Capítol 5. Determinacions aplicables en l’espai funcional del Parc Natural de la Serra de 
Collserola 

Secció 2. Directrius i criteris generals 

‐ Article 67. Teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior i a l’exterior del perímetre del 
Parc Natural: punt 7) se substitueix es recomana per es proposa. 

Secció 3. Determinacions específiques per a àmbits concrets 
‐ Article 70. Definició dels àmbits (en la documentació de l’aprovació inicial es corresponia a 

l’article 71). D’acord amb el redactat de la memòria, s’afegeix un nou punt 3 que especifica: 
Els fluxos tenen com a finalitat articular el Parc i la seva vora des del punt de vista social i 
ecològic i s’identifiquen tres tipologies:  

a) Articulació tipus 1. Es tracta d’articulacions on predomina la funcionalitat ecològica. Són 
les articulacions que reconeixen la connexió dels sistemes naturals entre el Parc Natural i la 
xarxa hídrica (en especial els rius Llobregat i Besòs, riera de Sant Cugat i riera de Rubí), 
així com els connectors del planejament territorial. 
b) Articulació tipus 2. Es tracta d’articulacions on predominen les connexions socials entre 
els centres dels nuclis urbans i les estacions de transport públic metropolità i el Parc. 
c)Altres articulacions. Es tracta de connexions entre articulacions del tipus 1 i 2 per tal 
d’assegurar el seu funcionament en xarxa. 

S’incorporen les mencions a l’Annex 2 a l’epígraf 70.2 
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Disposicions transitòries 

‐ S’elimina la disposició transitòria referent al llistat de projectes addicionals per la millora de la 
conservació i per la compensació dels impactes residuals que passa a regular-se als articles 
5.4.c, 10.2 i 65.  

‐ S’afegeix una nova disposició transitòria referent a les activitats extractives que incorpora el 
redactat de l’anterior versió de l’article 42. 

Estudi ambiental estratègic 

‐ L’EAE s’actualitza en base als principals canvis del PEPNat. 
‐ Es fan ajustos al marc normatiu i els plans i programes relacionats.  
‐ Es completa l’apartat de mesures de protecció ambiental i s’especifica que seran aplicables 

a nivell de recomanacions a l’espai funcional. 
‐ En relació a les activitats existents al Parc, s’afegeix un apartat a la diagnosi de l’EAE en el 

que s’analitzen breument les pressions a les que es veu sotmès el Parc (internes i externes), 
i s’estableix que les mesures de protecció ambiental seran d’aplicació a les activitats existents 
sempre que es dugui a terme un canvi o modificació. 

Participació ciutadana 

‐ S’actualitza l'apartat referent a la fase d’informació pública de l’aprovació inicial. 
‐ Es corregeix el quadre de la pàgina 128 (taula 8): 35 consultes tècniques 

Agenda i avaluació econòmica i financera 

‐ Es fan esmenes puntuals pel que fa les actuacions i els criteris d’impacte.  
‐ S’assigna “impacte alt” a totes les actuacions de preservació i millora dels valors ecològics. 
‐ Es revisen les incoherències entre els títols i els conceptes de les taules. 
‐ S’actualitzen els documents que haurà d’impulsar l’òrgan gestor d’acord amb l’article 5 de la 

normativa 
‐ S’actualitzen els mapes que recullen les diferents actuacions 

Plànols 

General 

‐ Se suprimeix la frase “La informació que no pertany a l’àmbit del PEPNat s’inclou de forma 
indicativa i exclusivament per a una millor comprensió de les propostes del Pla”. 

‐ S'incorpora el vial anomenat "Eix de la ciència" a la base cartogràfica. 
‐ Es fan canvis en la simbologia per una millor comprensió dels plànols. 
‐ S’actualitzen les dades de les llegendes. 
‐ Es corregeixen errades materials i de coordinació entre els documents 
 

Informació 

‐ Es corregeix l’any de la font corresponent a la capa dels Usos del sòl, en comptes de 2017 a 
2011 (plànol d’informació 17). 

‐ Es corregeix la referència toponímica de l’edificació de can Solé i s’actualitza la informació 
referent al restaurant Can Ribes i la hípica Can Boffill, d’acord amb la memòria 

‐ Es modifica la delimitació de la pedrera Berta exclouent el polígon que es trobava sobre 
qualificació de cementiri (25Co). 

‐ S'afegeix al llistat el Forat d'en Bocàs com a Punt d'informació. 
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Ordenació 

General 

‐ S'incorpora la següent frase als plànols d'ordenació 01, 03, 04, 06, 07, 08: “Aquest plànol 
incorpora de forma indicativa, per a una millor comprensió dels objectius de connectivitat 
ecològica i social, els elements estructurants de connectivitat fora de l’àmbit del present Pla 
especial”. 

‐ S'incorpora la següent frase al plànol d'ordenació 02 - Ambit del Pla : "Aquest plànol transcriu 
la delimitació definitiva de l’espai PEIN Serra de Collserola i del PNSC publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya segons el 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, i les seves modificacions, sense perjudici de les sentències 
judicials pendents d’execució”. 

‐ Se suprimeix el plànol d’ordenació 5 (aprovació inicial) i es renumeren la resta.  

Model de preservació i millora dels valors ecològics 

‐ Es modifica el títol del plànol d’ordenació 03. Àmbits d’ordenació específica del Parc Natural 
‐ S’incorpora la delimitació del connector del Corredor Central corresponent a l'Avanç del Pla 

del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
‐ S'elimimen els projectes estratègics de millora de la connectivitat i les actuacions referents 

als fluxos i articulacions de l'espai funcional que coincideixen amb l'àmbit del PDU del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.  

‐ Es revisa i s’amplia la delimitació del Torrent de Can Miano. 
‐ Es fan ajustos en relació a la xarxa hídrica i la xarxa hídrica d’interès connector a l’Espai 

funcional. 
‐ S'ajusta la superficie del Porjecte estratègic de la riera de Sant Cugat a l’alçada de la 

urbanització Montflorit. 

Model de valorització dels recursos naturals 

‐ Es modifica el títol del plànol 06_Valoritzacio_Recursos_Naturals (Aprovació inicial) per 05. 
Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos  

‐ naturals (Aprovació provisional), per coherència amb la Normativa. 
‐ Es modifiquen les Àrees prioritàries per l’agricultura associades a les masies de Can Canaris, 

Can Valldaura i Can Coscoll. 
‐ S’eliminen les Àrees prioritàries per l'agricultra fòra del PNSC. 
‐ Se suprimeix la referència dels usos de les construccions inclosa en el Catàleg de masies. 
 
Model d’ús públic 

‐ Es modifiquen les estratègies d’ús públic referents a dues àrees equipades: Àmbit de Baixador 
de Vallvidrera passa de Manteniment a Potenciació nivell 1 i Àmbit plaça Rotary de 
Potenciació nivell 1 a Potenciació nivell 2. 

‐ S’identifica com a punt d’informació existent el punt de l’Àmbit de Plaça Rotary. 
‐ S’afegeixen dos camins històrics (finca Can Valldaura) i la connexió entre els camins E201 i 

E101 a la xarxa dinàmica. El primer com a camí estructurant i el segon com a camí no 
estructurant. 

‐ Es recuperen tres camins de l’àmbit de Valldoreix i s’afegeixen a la xarxa dinàmica com a 
itineraris inclusius. 

‐ Es canvia la classificació de camí no estructurant a camí estracturant el camí històric que 
connecta el Jardí del laberint d’Horta amb el Passeig de les Aigües. 
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‐ S’afegeixen dues actuacions de solucions de creuament entre la xarxa dinàmica i la xarxa 
viària, concretament de les carreteres BP1462 i BP-1417 (plànol d’ordenació 7). 
 

‐ Plànol 8: es reprodueix la delimitació definitiva dels ERE 2 a escala 1:5.000 

Model en relació amb el patrimoni construït 

‐ S’afegeixen 108 elements al plànol 9. Inventari de patrimoni cultural i s’incorporen les 
superfícies de jaciments arqueològics i les zones d’expectativa arqueològica dels quals es 
disposa informació. 

Model per a les infraestructures i els serveis  

‐ S’afegeixen 8 nous trams al plànol 13. Inventari de camins i es treu un tram corresponent a la 
xarxa viària bàsica (en coherència amb la fitxa E116 de l’inventari de camins). 

Annexes 

Annex 1 

S’han fet esmenes puntuals per una millor comprensió del document, ajust del format de les 
taules i actualització dels indicadors. 

Annex 2 

‐ Fitxes A05 i A06: es traslladen al futur PDU del Centre Direccional de Cerdanyola la previsió 
de les actuacions necessàries per a la millora de la connectivitat ecològica. 

Annex 3 

‐ Cerdanyola del Vallès: es traslladen al futur PDU del Centre Direccional de Cerdanyola la 
previsió de les actuacions necessàries per a la millora de la connectivitat ecològica i social. 

‐ S’han corregit errades materials relacionades amb les propostes referents al municipi de Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern. 

Annex 4 

‐ Es modifica l’apartat de la fitxa corresponent a la diagnosi de l’estratègia, alternatives i 
proposta de la pedrera Sanson.  

‐ A l’apartat de Previsions del programa de restauració de la pedrera Berta, s’afegeix que s’insta 
la revisió d’aquest programa de restauració en base als informes acreditatius dels valors 
geològics, miners i naturalístics emesos per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, del 
CPNSC i de l’ICGC. Es concreta la proposta de restauració de la pedrera Berta. 

Annex 5 

‐ Es corregeixen errades materials puntuals. 

Annex 6 

‐ Es corregeixen errades materials puntuals. 
‐ S’inclou la relació de les fitxes i mapa per a localitzar els elements dels inventaris  
‐ Es revisa la introducció de l’annex 6 i es diferencien els elements amb interès potencial 

(pedreres, basses i àmbits de desfragmentació). 
‐ S’actualitza la relació de les fonts segons la revisió de l’annex 9 de patrimoni cultural. 
‐ S’eliminen les pedreres , doncs ja queden recollides a l’Annex 4 i 8. 
‐ S’afegeix la mina de Can Valldaura,  i la bassa i mina de Can Montmany. 
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‐ S’afegeix la bassa gran de Can Masdeu. 

Annex 7 

‐ S’ha substituït el contingut de l’apartat Diversitat d’espècies amb dades actualitzades del 
BDBC. 

‐ Es justifica la delegació del desenvolupament de plans de conservació per espècies concretes 
a l’òrgan gestor del Parc. 

Annex 9 

‐ S’afegeixen 108 elements a l’Inventari de patrimoni cultural un cop revisades la fonts 
bibliogràfiques disponibles i es revisa la introducció. 

‐ Es revisa el redactat de la fitxa SF007 Can Canaris. 

Annex 10 

‐ S’afegeixen 8 fitxes noves a l’Inventari de camins (s’afegeixen les fitxes A217, B207, C235, 
D210, E201, F211, i les fitxes H201 i G208 es divideixen en H201 i H203, i G208 i G224, 
respectivament) i es modifica la fitxa E116 per tal d’excloure els trams corresponents a la 
xarxa viària bàsica. 

Annex 12 

‐ S’incorpora l’informe final del procés de participació ciutadana corresponent a la fase 
d’aprovació inicial. 

 

7.4 Text refós 

El document del PEPNat va ser aprovat provisionalment pel Consell Metropolità el 30 de abril de 
2019. Així mateix, en data 30 de maig de 2019 es va trametre l’expedient del PEPNat al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
aprovació definitiva. Amb data 3 de desembre de 2019 el conseller de Territori i Sostenibilitat va 
resoldre suspendre la tramitació del procediment d’aprovació definitiva del PEPNat fins a la 
presentació d’un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions que es recullen a l’informe 
de la Comissió territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

7.4.1. Incidència sobre el PEPNat 

Com a conseqüència de l’informe emès per la Comissió territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona i l’Acord de Govern GOV/116/2019, d'1 d'agost, s’han introduït diversos 
ajustos al document. A més a més s’han rebut altres informes sectorials amb posterioritat a 
l’aprovació provisional del Pla. 

Les determinacions dels diferents informes rebuts i com se’ls dóna resposta queden recollides a 
l’apartat 3.4. Fase de text refós del Document Resum que acompanya a l’Estudi Ambiental 
Estratègic. 

Alhora, de manera general, s’han actualitzat els documents en relació a aquesta nova fase de la 
tramitació (document resum), així com s’han subsanat una sèrie d’errades materials a la 
documentació del Pla que no suposen cap canvi de contingut (correccions ortogràfiques, 
incoherències, ajustos gràfics per una millor comprensió, etc.). 
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8. Ordenació proposada 

 

8.1 Objectius i criteris generals 

Els objectius que guien el present Pla especial es basen en l’anterior diagnosi de l’estat actual 
del Parc i són els mateixos que els de la Modificació (que s’està redactant i tramitant en paral·lel). 
S’enumeren 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. 

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. 

3. Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità. 
4. Mantenir i adequar les activitats de producció de béns orgànics i fomentar l’economia 

verda. 
5. Potenciació dels serveis ecosistèmics. 
6. Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. 
7. Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes. 
8. Afavorir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració publico-

privats. 
9. Apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat canviant del 

territori i la societat. 
Cal tenir en compte que el present Pla especial 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. 

 

8.2 Descripció i justificació de la proposta 

Les propostes es basen en els objectius i els criteris que s’han exposat anteriorment, així com 
en la diagnosi de l’estat actual que s’ha dut a terme des del punt de vista dels valors ecològics, 
la valorització dels recursos naturals, l’ús públic, el patrimoni construït, les infraestructures i 
serveis i els espais perimetrals. 

L’estratègia ecològica és l’eix transversal i vertebrador de les diferents propostes, que inclouen 
tant l’ordenació i regulació dels usos i les seves intensitats, com directius, recomanacions i 
projectes estratègics a desenvolupar per l’òrgan gestor. Tot aquest conjunt de propostes 
s’organitzen en 6 apartats: 

 
1. Model de preservació i millora dels valors ecològics 
2. Model de valorització dels recursos naturals 
3. Model d’ús públic 
4. Model en relació al patrimoni construït 
5. Model per a les infraestructures i els serveis 
6. Espai funcional adjacent al PEPNat 
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8.2.1.  Model de preservació i millora dels valors ecològics  

 

8.2.1.1. Estratègia ecològica del PEPNat 

En el marc del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el paisatge del Parc Natural de la 
Serra de Collserola (PEPNat) és fonamental el plantejament i definició de l’estratègia ecològica 
en tant que es tracta d’un espai protegit. La vocació del PEPNat es fonamenta en un Pla especial 
proactiu i propositiu, donat que el Parc és un espai amb unes característiques i unes dinàmiques 
molt específiques i singulars per l’entorn metropolità en el qual s’emmarca.  

Amb això, l’estratègia ecològica del Pla Especial es fonamenta en la preservació de la 
biodiversitat i potenciació dels serveis ecosistèmics sempre sota el control de l’evolució del capital 
natural, mitjançant l’anàlisi dels fluxos i de les funcions ambientals del Parc, per tal de fer el 
seguiment de l’evolució del Pla i les seves propostes. Es planteja, per tant, una estratègia 
ecològica basada en una gestió dinàmica i adaptativa. 

Per tal d’articular aquesta estratègia i donar-hi compliment, es plantegen quatre eixos estratègics. 
Els dos primers estan més enfocats al manteniment i potenciació de la biodiversitat i els valors 
de l’espai i els segons estan més enfocats a l’ús i les dinàmiques que tenen lloc actualment a 
l’espai i a la minimització de les potencials pertorbacions tot cercant la dinamització del territori. 
En el següent quadre es relacionen els 4 eixos de l’estratègia ecològica amb les propostes del 
Pla que es plantegen per tal de donar-hi compliment. 

Eixos de l’estratègia ecològica Propostes PEPNat 

Millora connectivitat interna i externa 

Definició de l’Espai funcional 

Reconeixement dels Espais d’interès connector 

Projectes estratègics de millora de la connectivitat 

Conservació dels elements de valor ecològic 
Foment del mosaic agroforestal 

Identificació de les Àrees d’especial significació 

Control de les pertorbacions 

Illes de tranquil·litat 

Concentració de la freqüentació 

Foment d’una estratègia baixa en carboni 

Foment de l’economia verda Corresponsabilitat i Cogestió 

Taula 34: Propostes del PEPNat en relació als eixos de l’estratègia ecològica. 
Font: Elaboració pròpia. 

Collserola té unes característiques i hi tenen lloc unes dinàmiques que fan que sigui un espai 
natural singular a nivell català i metropolità. No es pot perdre de vista que Collserola forma part 
de la infraestructura verda18 metropolitana, que ocupa un 67% del territori metropolità i que, com 
la resta d’infraestructures generals del país, la rendibilitat no es pot mesurar només en termes 
monetaris sinó que s’ha de valorar de manera integrada amb la inclusió dels valors sota tres 
conceptes bàsics; ecològics, culturals i econòmics, ja que molts elements no es poden valorar 
degut al seu valor intrínsec. Tanmateix, segons un estudi encarregat en el marc de la redacció 
del PEPNat19 s’ha estimat que si agrupem els beneficis que es deriven dels serveis ecosistèmics 

                                                      

18Segons la CEE, la infraestructura verda és una xarxa estratègicament planificada de les àrees naturals i seminaturals 
amb altres característiques ambientals, dissenyada i gestionada per oferir una àmplia gamma de serveis ecosistèmics. 
19 Valorització de les funcions econòmiques rellevants al Parc Natural de la Serra de Collserola (Gabinet d’Estudis 
Econòmics, 2018).  
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i funcions ambientals que el Parc de Collserola aporta i en fem la seva valorització econòmica, 
s’obté un valor de 31,27 milions d’euros anuals que significa un 0,042% del PIB dels 9 municipis 
que conformen el Parc i aproximadament 7€ per visitants/ any.  

Segons el mateix estudi, aquests beneficis són fruit de diverses externalitats del Parc, repartits 
entre els següents aspectes dels serveis ecosistèmics: les funcions ambientals, l’efecte embornal 
de la vegetació, la reducció del risc d’incendi i les tasques d’extinció, la prevenció de l’erosió i 
formació de sòls, la qualitat de l’aire, l’ús del parc (general, esportiu i especial), l’estalvi en relació 
amb la salut dels usuaris i el valor de no ús (paisatge i existència).  

Així, es pot observar com els serveis a la població i al territori atorgats pel Parc Natural són 
múltiples i remarcables. Aquest fet, a banda de la importància que ja li atorga el PEPNat, va 
quedar reflectit al procés de participació ciutadana de l’Avanç del Pla, amb múltiples 
suggeriments per part dels assistents. Cal, per tant, garantir la preservació dels valors naturals i 
funcions ambientals del Parc però sense perdre de vista els serveis que aquest ofereix a la 
població de la metròpolis. Amb la conservació dels ecosistemes i de la biodiversitat es garantirà, 
almenys parcialment, la major part dels serveis ambientals que Collserola pot oferir a la població 
de la metròpolis. Tot i això, per tots aquells serveis que no puguin ser coberts pel Parc, s’hauran 
de buscar opcions per compensar-ne el dèficit.  

En els següents apartats es descriuen breument les diferents propostes plantejades. Tot i això, 
cal tenir en compte que l’estratègia ecològica de Collserola és una estratègia global i transversal 
que està relacionada amb moltes de les propostes del Pla (model d’ús públic, valorització dels 
recursos naturals, infraestructures i serveis, construccions, infraestructures i serveis, etc.) que es 
desenvolupen de manera més detallada en els corresponents apartats de la memòria. Així, en el 
present apartat es descriuen més a fons aquells temes que tenen una component ambiental més 
rellevant (reconeixement dels espais d’interès connector, projectes estratègics de millora de la 
connectivitat, illes de tranquil·litat i foment d’una estratègia baixa en carboni) i s’introdueixen, 
sempre sota la òptica ambiental, la resta de propostes que es desenvolupen de manera més 
extensa en d’altres apartats de la memòria (definició de l’Espai funcional, foment del mosaic 
agroforestal, identificació de les Àrees d’especial significació, concentració de la freqüentació, 
corresponsabilitat i cogestió). 

D’altra banda, cal tenir en compte que hi ha determinats aspectes que queden recollits a la 
normativa del Pla en tant que són aspectes a tenir en compte de manera rellevant tot i que no 
tinguin una estratègia concreta associada. És el cas del canvi climàtic, temes relacionats amb 
l’eficiència energètica, dels recursos hídrics, entre d’altres, que queden recollits, principalment, 
al Capítol III Condicions generals de protecció ambiental de la normativa. 

 

8.2.1.2. Millora connectivitat interna i externa 

El primer eix de l’estratègia ecològica fa referència a la millora en la connectivitat interna i externa 
del Parc. 

Així, el Parc de Collserola, en tant que espai immers en un entorn metropolità, és un espai amb 
un estat d’aïllament important. Tot i que la permeabilitat interna del Parc és alta, hi ha una 
concentració de punts crítics i problemàtiques als entorns del Parc, en contacte amb les zones 
urbanes, i a la part central, on les infraestructures generen una bifragmentació de l’espai. 

Així, quant a connectivitat externa, la connexió de la Serra amb la resta d’espais naturals del 
territori metropolità es veu compromesa per la presència de les zones urbanes i d’una anella 
d’infraestructures viàries i ferroviàries que circumden tot l’espai. 
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Quant a connectivitat genèrica, cal destacar el paper fonamental que juguen els rius, rieres i 
torrents en tant que són els elements del territori que permeten garantir permeabilitat. Cal 
destacar que, en la Modificació Puntual que acompanyarà al PEPNat, s’ha fet un reconeixement 
del sistema hidrogràfic (clau SH) del Parc per tal de garantir aquesta funcionalitat. 

Amb això, un dels eixos estratègics del PEPNat passa per la millora de la connectivitat interna i 
externa del Parc amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i dels processos 
ecològics que tenen lloc, essent a més aquest aspecte un dels punts clau de la demanda 
ciutadana envers la conservació de la biodiversitat, tal com va quedar reflectit als diversos 
processos de participació realitzats en l’Avanç del Pla. Són diverses les propostes del Pla i de la 
MPGM que suposaran una millora de la connectivitat interna i externa del Parc: no permetre cap 
nova construcció, l’eliminació de determinades reserves d’infraestructures i equipaments, el 
reconeixement del sistema hidrogràfic, la necessitat de redactar un pla de connectivitat per part 
de l’òrgan gestor, etc. En aquest apartat, però, es descriuen concretament les tres propostes del 
Pla especial més directament relacionades amb la connectivitat: la definició de l’Espai funcional, 
el reconeixement dels Espais d’interès connector i la definició de projectes estratègics per a la 
millora de la connectivitat. 

 

8.2.1.2.a. Definició de l’Espai funcional 

Una cosa són els límits administratius i l’altra els límits territorials. Aquest fet s’observa molt 
clarament a l’espai del Parc de Collserola, en tant que és un espai natural protegit que s’emmarca 
en una densa metròpolis, de manera que existeix una espai de transició o de pre-parc que té un 
paper molt rellevant en la regulació de les dinàmiques de l’espai en sí i la seva relació amb el 
territori. 

Lligat a aquest aspecte, una de les propostes que fa el Pla per tal de fer front a problemàtiques 
relacionades amb la connectivitat ecològica, entre d’altres, és la definició d’un àmbit anomenat 
Espai funcional, adjacent al Parc però fora dels seus límits. Aquest espai inclou tant les vores 
exteriors del Parc com els nuclis urbans situats al seu interior però fora dels límits del Parc 
Natural, i s’han tingut en compte diferents tipologies d’àmbits a l’hora de definir-lo (veure apartat 
8.2.6. Espai funcional de la memòria del Pla). 

Així, l’Espai funcional té una vocació principalment d’espai tampó i/o de transició entre l’espai 
natural i les zones urbanes, i es defineix amb la vocació de potenciar la connectivitat ecològica i 
minimitzar la fragmentació interna, alhora que per reforçar els valors ecològics del Parc. A més, 
aquest àmbit permet reduir els riscos geològics, d’incendi i d’inundació, alhora que permet 
articular la transició amb les zones urbanes i donar continuïtat a la xarxa d’espais lliures 
metropolitans. 

D’altra banda, cal tenir en compte també que la proposta de l’Espai funcional enllaça amb les 
propostes del model d’ús públic de concentrar la freqüentació encabint els usos més intensos de 
lleure als espais de la vora per tal que actuïn com a filtre amb l’interior del parc.  

El PEPNat estableix directrius i recomanacions de tractament paisatgístic dels espais inclosos 
(tant les vores del Parc com els nuclis urbans dins l’àmbit territorial) en l’Espai funcional adjacent 
amb l’objectiu de donar suport als processos ecològics que tenen lloc al Parc, així com la millora 
d’aquests espais que sovint tenen un paper marcadament periurbà. 
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Diagrama 30: Espai funcional del Parc Natural de Collserola 
Font: AMB 

 
8.2.1.2.b. Reconeixement dels Espais d’interès connector 

A nivell de la Unió Europea, a través de l’Estratègia per a la Biodiversitat, s’està impulsant la 
conservació i la restauració d’infraestructura verda. Concretament, l’objectiu 2 de l’Estratègia 
estableix que al 2020 s’han d’haver conservat i millorat els ecosistemes i els serveis que aquests 
ofereixen a la societat mitjançant el seu desenvolupament i la restauració del 15% dels 
ecosistemes degradats. 

En aquesta línia i tenint en compte el problema de connectivitat que presenta la Serra de 
Collserola, la millora de les dinàmiques ecològiques del Parc i de la biodiversitat passa 
necessàriament per la identificació, reconeixement i valorització d’aquesta infraestructura verda 
que conformi la xarxa d’Espais d’interès connector de Collserola.  

A nivell territorial, l’aïllament de Collserola respecte a la resta de la infraestructura verda fa que 
la connectivitat ecològica sigui clau per assolir un plantejament sòlid al Parc (veure Diagrama 
31). Cal, per tant, garantir la connectivitat amb els espais que juguen un paper rellevant per la 
connexió amb la resta del territori metropolità (corredor de la Serralada Litoral, corredor 
occidental, corredor central i corredor oriental). 
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Així, a partir de diversos plans i treballs que han analitzat, a nivell local, metropolità i territorial20, 
la connectivitat ecològica, tant interna com externa de Collserola, el Pla Especial identifica i 
reconeix els Espais d’interès connector del Parc segons dues tipologies: 

 Espais connectors funcionals: espais amb ecosistemes ben desenvolupats que afavoreixen 
el moviment dels organismes. 

 Xarxa hídrica d’interès connector: associada als cursos fluvials que són capaços de travessar 
amb bona permeabilitat les principals barreres d’infraestructures de la perifèria de la Serra. 

Amb l’objectiu d’aclarir conceptes, cal diferenciar entre el que s’entén per xarxa hídrica, conjunt 
de tots els corrents d'aigua existents en una conca (segons les bases cartogràfiques de l’AMB) i 
que es correspon amb tots els cursos fluvials existents a la Serra de Collserola; la xarxa 
hidrogràfica (o sistema hidrogràfic - SH), corresponent a les lleres dels principals, cursos fluvials 
i les seves riberes associades (segons l’estudi que annexa la MPGM) i que a Collserola es 
correspon amb els principals cursos fluvials que travessen la serra i que es classifiquen com a 
SH; i la xarxa hídrica d’interès connector, corresponent als cursos fluvials que es considera que 
tenen una funcionalitat connectora dintre del Parc i amb la resta d’infraestructura verda de fora 
de Collserola. 

Amb això, la definició dels elements estructurants de connectivitat del Pla va mes enllà dels límits 
del Parc per tal que, d’una forma indicativa, permetre una millor comprensió dels objectius de 
connectivitat ecològica.  

Quant als espais connectors funcionals, el Pla defineix en total 12 connectors que es classifiquen 
segons el seu paper en la connectivitat: 4 grans connectors que permeten la connectivitat del 
Parc de Collserola amb la resta de la xarxa d’espais naturals o connectivitat externa, 3 que 
presenten un paper rellevant quant a la connectivitat interna i 5 amb un paper clau per garantir 
la connectivitat en aquelles zones més desconnexes de caràcter més local del Parc (anomenats 
connectors locals): 

 

  

                                                      

20 “Determinació i avaluació dels espais d’especial interès connector del sistema de connectivitat ecològica de l’Espai 
“Serra de Collserola” (Mayor et al, 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); “Dispersió de 
fauna al corredor verd del Parc de l’Alba. Avaluació de la situació actual i proposta d’alternatives per al restabliment de 
la connectivitat ecològica” (Minuartia, 2012); i “Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels 
espais oberts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació” (Barcelona 
Regional, 2013). 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 

 

 

Diagrama 31: Espais d’interès connector del Parc Natural de Collserola on es diferencien els Espais connectors 
funcionals (verd) i la xarxa hídrica d’interès connector (blau). Connectivitat externa (A, B, C, D), connectors terrestres 
interns (a, b, c), connectivitat local (d, e, f, g, h), cursos fluvials que neixen a Collserola (1, 2, 3) i cursos fluvials que 
recorren el Parc (4, 5). 
Font: AMB 
 

— Connectivitat externa: 

A. Àmbit de connexió “Collserola - Connector occidental- Sant Llorenç del Munt–Muntanyes 
de l’Ordal”: permet la connexió de l’àrea nord oest del Parc on hi ha una de les peces 
aïllades del parc, el Turó Puigpedrós de l’Obac. És un espai altament transformat amb 
una barrera important, l’AP-7, però que cal potenciar per tal de no perdre hàbitats ni 
riquesa d’espècies.  

B. Àmbit de connexió central “Collserola-connector central-Sant Llorenç del Munt”: presenta 
un mosaic de terrenys agrícoles i espais lliures que està connectat a través de rieres, 
torrents i marges de camps amb les zones forestals. Aquest àmbit circula a través del 
connector central, a través de la Vall de Sant Medir, la Riera de Sant Marçal, el Torrent  

C. de Can Fatjó i per la via verda del Vallès que connecta Collserola amb la Serra del 
Galliners. Així doncs, la connectivitat es veu afectada per la presència d’equipaments i 
la previsió de noves construccions, així com pel pas de l’AP7 a l’espai funcional21.  

                                                      

21 El PDU del Centre Direccional (espai funcional del PEPNat) definirà el connector del Corredor Central i les actuacions 
necessàries per a la millora de la connectivitat ecològica i social en aquest àmbit quan el PDU s’aprovi definitivament. El 
PDU del Centre Direccional també inclou bona part de la peça associada a l’activitat industrial Puigfel que, en posterioritat 
a l’aprovació provisional i fruit de la publicació de la nova delimitació del Parc Natural en compliment de la sentència del 
TS de 28 de juny de 2016, ha quedat exclòs del Parc suposant un ajust de la delimitació del connector central. 
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D. Àmbit de connexió ecològica “Collserola–Conreria-Sant Mateu-Céllecs”: és el corredor 
que connecta el Parc amb l’àmbit de Montcada i Reixac i amb la Serra de la Marina. 
L’àmbit presenta hàbitats arbustius i prats secs aïllats al Turó de Montcada rodejats per 
grans infraestructures.   

E. Àmbit de connexió ecològica “Collserola–Riu Llobregat–Muntanyes de l’Ordal”: és el punt 
de connexió entre el Parc Natural i el riu Llobregat que recorre el tram baix de la Riera 
de Vallvidrera, així com els torrents que desemboquen a la llera del Riu Llobregat. 
Malgrat ser un àmbit connector valuós, actualment es troba en una situació precària 
degut a la forta antropització dels trams finals amb la seva canalització i la construcció 
de polígons industrials.  

— Connectivitat interna: 

a) Àmbit de connexió del Sector de la Budellera: és una àrea d’ambients oberts amb prats 
secs, brolles i ginestars als vessants de solana i de caràcter més forestal a la vessant 
obaga. Aquests ambients permeten minimitzar l’efecte barrera causat per l’eix central 
d’infraestructures de Collserola i l’impacte de la fragmentació del sòl per presència difusa 
de construccions. 

b) Àmbit de connexió del Bosc Gran – RNP Can Balasc-Rierada: tot i tenir barreres 
importants com són les carreteres BV-1462 i C-16, té una funció connectora entre els 
vessants forestals del Turó Bosc Gran i els sectors forestals de la Font de Can Balasc, 
sent així un àmbit clau per la connectivitat entre els espais orientals i occidentals del 
Parc. 

c) Àmbit de connexió de Sant Bartomeu de la Quadra: presenta un paper important pel que 
fa a la connectivitat interna del parc, en concret, entre la riera de Vallvidrera i la RNP de 
la Rierada. L’àmbit es caracteritza per tenir pinedes de pi blanc amb alzinar combinades 
amb boscos de ribera i es veu afectat a causa de les construccions de les Cases de Can 
Castellví i de Sant Bartomeu de la Quadra. 

— Connectivitat local: 

d) Àmbit de connexió de La Floresta: localitzat entre La Floresta i la Colònia Badia, és un 
dels pocs connectors interns del Parc que, malgrat tenir unes dimensions reduïdes, 
permet garantir la connectivitat a l’espai més nord del Parc. El connector està en un àmbit 
fortament fragmentat a causa de la presència d’urbanitzacions difuses i de l’efecte 
barrera de les infraestructures. En aquest àmbit l’autopista E-9 està soterrada, així com 
pel pas de la BV-1416 i de la via dels FGC. 

e) Àmbit de connexió Els Quatrevents: es troba dividit en dos petits espais al nord de 
Vallpineda i a l’est i oest de la Colònia de Montserrat, els quals presenten espais forestals 
fragmentats per urbanitzacions i pas de la xarxa viària. Cal destacar que aquest àmbit 
garanteix la connectivitat del Parc amb un espai que pateix una forta pressió urbana en 
gairebé la totalitat del seu perímetre.  

f) Àmbit de connexió del Pi del Balç: permet connectar el turó del Pi del Balç amb el Parc 
a través d’un corredor estret protegit. L’àmbit presenta un mosaic de pinedes de pi blanc 
amb prats mediterranis [Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta, llistonars, 
ginestars,...)]. En contrapartida, fora dels límits del Parc, el teixit urbà està ocupat per 
indústries i equipaments que en dificulten la seva connectivitat.  

g) Àmbit de connexió Torre Baró: es caracteritza per tenir tant hàbitats forestals a les 
obagues com d’arbustius i de prats secs a les solanes. En localitzar-se a l’extrem oest 
en un espai separat de la resta de Parc i que està envoltat d’urbanitzacions; té 
possibilitats per ser un punt de connexió amb la Serra de la Marina per tota la fauna 
voladora.   
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h) Àmbit de connexió Can Bell: és un àmbit forestal que permet mantenir connectat un dels 
àmbits peninsulars desconnexes del Parc amb la resta de l’espai protegit. El connector 
es veu afectat per la carretera BP-1417 i per la important presència d’urbanitzacions, a 
més a més, pot ser una de les entrades d’espècies invasores degut a la seva proximitat 
a un camp de golf. 

En relació a la xarxa hídrica d’interès connector, en primer terme, cal posar de manifest el 
reconeixement del sistema hidrogràfic per part de la MPGM que recull la rellevància dels cursos 
fluvials en relació a aquesta funcionalitat ecològica. I és que sovint els cursos fluvials són els 
únics elements capaços de ser permeables a les grans infraestructures i, en el cas de Collserola, 
esdevenen elements protagonistes quan parlem de connectivitat. Tot i això, cal tenir en compte, 
també, que és important la qualitat i la cobertura d’hàbitats ja que les mancances en aquest sentit 
poden ser motiu de fragmentació ecològica i impossibilitat en gran part dels fluxos ecològics amb 
l’exterior.  

Amb això, de tota la xarxa hidrogràfica que és considerada d’interès connector, el Pla Especial 
identifica els cursos que tenen una major rellevància (veure taula 35). Tot i que hi ha altres espais 
fluvials, principalment torrents, també d’importància per la connectivitat i el manteniment del 
funcionament del Parc.  

Cursos que neixen a Collserola 

1. Riera de 
Vallvidrera 

És un dels cursos més importants del Parc, alhora que corredor fluvial estratègic de 
l’AMB degut a què pràcticament tot el curs transcorre pel parc de Collserola i és 
pràcticament l’únic curs que trenca la continuïtat urbana a la part oriental del Llobregat. 
Tot i això, cal tenir en compte que en el tram baix el desenvolupament urbà i l’existència 
de polígons industrials compromet la seva funció ecològica i que al tram alt es troba 
força condicionat pel pas d’infraestructures i les urbanitzacions. 

2. Riera de 
Sant Medir 

Exerceix una funció connectora entre l’interior de la Serra i el corredor fluvial de la Riera 
de Sant Cugat. La seva connexió amb l’entorn natural és quasi total fet que li atribueix un 
paper molt rellevant com a element connector tant de fauna com de flora. 

3. Torrent de 
Batzac 

Tot i que presenta una àrea crítica entre el parc agrari del Llobregat i l’entrada al nucli 
del Papiol, té un paper estratègic per la connectivitat ja que permet la connexió física 
entre el riu Llobregat i el Parc. 

Cursos que tenen part del seu recorregut dins o vorejant el Parc Natural 

4. Riera de 
Sant Cugat 

Cal destacar la riera com a corredor fluvial de rellevància per la connectivitat regional. 
Tot i l’estat crític del seu tram baix, pel fet de ser un tram canalitzat profundament i que 
comparteix els marges amb usos industrials i residencials, representa l’alternativa més 
viable per connectar Collserola amb la Serralada de Marina a través del Besós. 

5. Riera de 
Rubí 

Fortament transformada i amenaçada per una densa xarxa viària i zones industrials. Tot i 
això, té un valor estratègic pel fet de relligar Collserola amb les estribacions forestals de 
Castellbisbal. 

Taula 35. Tipus de cursos de la xarxa hidrogràfica de interès connector  
Font: Elaboració pròpia 

 

Amb tot, a banda del reconeixement dels espais d’interès connector, la normativa del Pla recull 
en el seu article 5 la necessitat de que l’òrgan gestor desenvolupi un Pla de connectivitat en el 
que es defineixin les actuacions necessàries a dur a terme en aquest aspecte.  

 

8.2.1.2.c. Projectes estratègics de millora de la connectivitat 

El Pla Especial identifica els àmbits del Parc en els que cal actuar de manera específica per 
millorar la realitat existent en clau de connectivitat i garantir la permeabilitat del territori. Tot i que 
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la majoria de problemàtiques de connectivitat ecològica de Collserola es produeixen fora dels 
límits del Parc, hi ha una sèrie d’espais en els que és possible preservar o recuperar la 
connectivitat terrestre i les passeres d’hàbitat que contribueixen a millorar la connectivitat per 
determinades espècies amb altres espais oberts circumdants. La normativa del Pla estableix els 
criteris d’intervenció per aquests àmbits, amb la finalitat d’assegurar el manteniment de la qualitat 
del medi natural i els espais semitransformats. 

El Pla Especial considera rellevant desenvolupar projectes estratègics en aquests àmbits pel fet 
de tractar-se d’espais degradats o compromesos quant a connectivitat i que poden suposar una 
millora a un dels principals problemes de Collserola. 

L’interès de molts d’aquests projectes estratègics de millora de la connectivitat va més enllà de 
la preservació i millora dels valors ecològics del Parc, donat que la majoria coincideixen amb els 
connectors definits pel PTMB. Són, per tant, actuacions d’interès supramunicipal encaminades a 
la millora de la permeabilitat i la connectivitat ecològica a escala territorial. En aquest sentit, en 
el desenvolupament d’aquells projectes més complexes caldrà comptar amb un conveni 
interadministratiu entre les administracions interessades. 

Bona part d’aquests àmbits en els que es preveu actuar amb projectes específics també es 
veuran beneficiats per propostes urbanístiques que recull la MPGM i que tenen per objectiu 
afavorir la permeabilitat externa del parc amb la infraestructura verda metropolitana. 

Els projectes que preveu el Pla Especial22 tenen l’objectiu de millorar les condicions ambientals i 
afavorir la connectivitat ecològica interna i externa del Parc. Aquests projectes se centren en 
actuacions en els connectors fluvials, indrets d'interès estratègic per a la conservació de la 
connectivitat ecològica, així com en d’altres àmbits de Collserola que, tot i no ser espais fluvial, 
també es troben compromesos per processos impactants i fragmentadors. L’òrgan gestor del 
Parc serà l’encarregat de fer el seguiment d’aquestes actuacions, alhora que podrà anar ampliant 
els projectes estratègics per la connectivitat en aquells àmbits compromesos que puguin suposar 
una millora pel que fa a la connectivitat. 

S’identifiquen a la següent taula les problemàtiques existents quan a connectivitat, l’objectiu a 
assolir i la proposta segons tipologies: 

— Millora de les infraestructures existents (Codi MI). 
— Neteja i desmantellament d’estructures existents (Codi ND).  
— Restauració paisatgística (Codi RP). 

Els codis de les actuacions responen a: abreviació del nom de l’eix fluvial o àmbit + tipologia de 
l’actuació proposada (MI, ND o RP)+ P (punts) o T (tram) + número. En el quadre s’identifiquen 
també les propostes que es plantegen fora dels límits del Parc, a l’Espai funcional.  

En el marc del desenvolupament dels projectes estratègics caldrà tenir en compte les 
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua: “Directrius de planificació i gestió de l’espai 
fluvial”, les “Condicions tècniques per a la execució dels treballs de conservació, ordenació i 
neteja de lleres” i els “Criteris d’intervenció en espais fluvials”. 

  

                                                      

22 Tenint en compte l’estudi de connectivitat “Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació a la serra de 

Collserola”, Barcelona Regional, 2012; i l’estudi de “Dispersió de fauna al corredor verd del Parc de l’Alba”, Minuartia, 
2012. 
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Espais connectors funcionals 
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Fragmentació del Connector 
Central per la presència 
d’activitats industrials 
afectant la permeabilitat 
ecològica en aquesta àrea; 
impactant de manera 
important la funcionalitat de 
l’àmbit de connectivitat 
externa Collserolla- Sant 
Llorenç del Munt. 

Potenciar al màxim 
la permeabilitat 
d’aquest àmbit, 
peça estratègica 
amb molt potencial 
per a la millora de 
la funcionalitat 
ecològica del Parc 

Restauració 
paisatgística 

Neteja i restauració 
dels sòls degradats, 
així com posterior 
revegetació de l’àmbit  

ABC-
RP-
T1 

- 

Neteja i 
desmantellament 
estructures 
existents 

Desmantellament i 
enderroc de les 
edificacions, amb la 
posterior neteja de 
l’emplaçament 

ABC-
ND-
T1 

- 

Xarxa hídrica d’interès connector 
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Inexistència de passos 
adequats per la fauna a la 
línia de FGC, que constitueix 
una barrera a la relació de la 
riera amb els seus entorns 
forestals 

Adequació dels 
passos en els 
punts més ben 
situats per afavorir 
la connectivitat 
ecològica 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Implantació de 
plataformes laterals 
semi-elevades que 
puguin mantenir-se 
seques 
permanentment per 
augmentar la 
funcionalitat del pas a 
diferents tipus de 
fauna de mamífers i 
rèptils. 

VLL-
MI-P1 

- 

VLL-
MI-P2 

Neteja i 
desmantellament 
estructures 
existents 

Desmantellament de 
l’estructura de formigó 
rugós present al 
centre de la llera per 
millorar les condicions 
del pas. 

VLL-
ND-
P1 

- 

Neteja i 
desmantellament 
estructures 
existents 

Neteja de la vegetació 
present a la llera que 
dificulta el drenatge 
adequat en els passos 
de fauna. 

VLL-
ND-
P2 

- 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

A la capçalera de la 
riera de Vallvidrera 
adaptar el pas CR35-
P1a la guineu i als 
lagomorfs generant 
una solera plana de 
formigó rugós o de 
substrat natural ja que 
les condicions actuals 
en poden dissuadir l’ús 
per part d’aquestes 
espècies. 

VLL-
MI-P5 - 

Existència de l’àrea de lleure 
de les Planes (que queda 
fora del Parc però a l’Espai 
funcional) amb un 
aparcament mal arranjat i 
una zona de pícnic que 
afecten a la riera i els 
afluents que la relacionen 
amb els entorns forestals de 
Collserola 

Millorar la 
integració de l’àrea 
de les Planes i 
minimitzar la 
pressió sobre 
l’àmbit fluvial 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Arranjament de la 
zona d’aparcament. 

VLL-
MI-P3 

- 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Reordenació de la 
zona de pícnic. 

VLL-
MI-P4 

- 

Restauració 
paisatgística 

Restauració dels 
espais de contacte de 
la riera de Vallvidrera i 
els seus afluents 

VLL-
RP-
T2 

- 

Existència d’un valor baix de 
QBR al tram baix de la riera 
per la presència de canya 

Millorar la qualitat 
del tram baix de la 
riera i de retruc la 
funcionalitat 
ecològica 

Restauració 
paisatgística 

Restauració del bosc 
de ribera en aquest 
tram introduint 
exemplars arboris i 
eliminant les espècies 
al·lòctones 

VLL-
RP-
T1 

P
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Presència de nuclis urbans 
dispersos a la capçalera de la 
riera de Vallvidrera amb una 
elevada proporció de carrers 
que generen una elevada 
presència d’espais de vora 
urbà-forestal 

Minimitzar la 
fragmentació 
mantenint les 
masses boscoses 
que afavoreixen la 
permeabilitat 

Restauració 
paisatgística 

Mantenir l’estructura 
de mosaic de pinedes 
de pi blanc i pi pinyer, 
matollars i prats secs 
mediterranis existents 
al vessant barceloní 
per la seva rellevància 
com a espais passera 
de processos 
ecològics 

VLL-
RP-
T3 
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Presència de comunitats de 
canya a la riera en el seu 
tram mitjà 

Millorar la qualitat 
del bosc de ribera 

Restauració 
paisatgística 

Restauració del bosc 
de ribera en el tram 
mitjà en aquells espais 
més degradats on les 
comunitats de canya 
són més extenses 

SME-
RP-
T1 

- 

T
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El torrent es troba canalitzat 
entre murs de formigó en el 
seu tram final, fet que 
dificulta la seva relació amb 
l’entorn 

Incrementar la 
permeabilitat del 
curs 

Neteja i 
desmantellament 
estructures 
existents 

Substitució dels murs 
de formigó per motes 
de terra revegetades 

BZ-
ND-
T1 D

in
s 

E
F

 

El curs fluvial presenta una 
alta dispersió d’espècies 
al·lòctones i una disminució 
de la qualitat ecològica a 
mesura que ens allunyem del 
Parc 

Millorar la qualitat 
del torrent i la seva 
funció connectora 

Restauració 
paisatgística 

Plantejar una 
restauració global de 
l’àmbit que permeti 
uns entorns de la riera 
més amables i 
coherents amb la seva 
funció i paper 
estratègic per la 
connectivitat. Aquesta 
restauració ha de 
constar de la 
incorporació 
d’exemplars arboris i 
vegetació que 
condueixi a la fauna i 
l’eradicació d’espècies 
al·lòctones com la 
canya (Arundo donax). 

BZ-
RP-
T1 D

in
s 

E
F

 

Inexistència de Vallat 
perimetral als passos de 
fauna de la part baixa del 
torrent 

Conduir la fauna 
pel pas i evitar 
pertorbacions i 
accidents a les vies 
de comunicació 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Instal·lar vallat 
cinegètic adaptat als 
passos de les 
carreteres C1413 i 
C1413a  

BZ-
MI-P6 

D
in

s 
E

F
 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Instal·lar plantacions a 
les entrades dels 
passos de fauna per 
guiar-la cap a aquests 
i dur a terme el 
correcte manteniment 
per evitar un 
creixement excessiu. 

BZ-
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MI-P2 
BZ-
MI-P3 
BZ-
MI-P4 
BZ-
MI-P5 
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t Tram final de la riera sense 

vegetació i amb la llera molt 
alterada per obres de 
manteniment 

Naturalitzar en la 
mesura que es 
pugui el tram de la 
riera per millorar-ne 
les condicions 
actuals i afavorir la 
connectivitat 

Restauració 
paisatgística 

Revegetar la llera amb 
plantacions arbòries i 
arbustives que 
garanteixin la 
capacitat hidràulica 
suficient en períodes 
de pluja. 

SC-
RP-
T1* 

P
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Millora de les 
infraestructures 
existents 

Instal·lació de 
pantalles opaques a la 
part superior de 
l’estructura per 
atenuar les 
pertorbacions 
generades pel trànsit 
de vehicles- 

SC-
ND-
P1 D

in
s 

E
F

 

Presència d’obstacles i 
residus que dificulten la 
permeabilitat de la riera 

Afavorir la 
permeabilitat i la 
funcionalitat 
ecològica de la 
riera 

Neteja i 
desmantellament 
estructures 
existents 

Netejar els residus i 
deixalles, així com els 
possibles obstacles 
presents al llarg de la 
llera de la riera 

SC-
ND-
T1* 
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Presència d’un aparcament 
no regulat adjacent a la riera i 
un pas pavimentat que 
fragmenten la continuïtat del 
bosc de ribera i malmeten el 
seu entorn reduint-ne la 
funcionalitat 

Restauració 
paisatgística 

Reubicar la zona 
d’aparcament i 
restaurar-la per 
generar un espai 
d’esmorteïment entre 
la riera i l’entorn urbà. 

SC-
RP-
P1 

D
in

s 
E

F
 

SC-
RP-
P2 

Pas mal adaptat pels amfibis 
per la diferència de cota entre 
la llera i el pas de fauna 

Millorar la 
funcionalitat del 
pas de fauna 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Salvar la diferència 
d’alçada entre la llera i 
els drenatges del pas 
amb la instal·lació de 
rampes d’accés als 
drenatges i generar 
soleres planes a 
l’interior dels 
drenatges. 

SC-
MI-P1 

- 

Presència de comunitats de 
canya a la riera en el seu 
tram alt 

Millorar la qualitat 
del bosc de ribera 

Restauració 
paisatgística 

Restauració del bosc 
de ribera en el tram alt 
en aquells espais més 
degradats on les 
comunitats de canya o 
altres espècies 
al·lòctones són més 
extenses. 

SC-
RP-
P3 
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SC-
RP-
P4 
SC-
RP-
P5 
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í Presència d’estructures de 
formigó en disposició 
transversal al flux d’aigua al 
tram baix de la riera, fet que 
impedeix la connectivitat per 
amfibis i peixos 

Millorar la 
connectivitat 
ecològica i la 
funcionalitat de la 
riera al tram baix 

Neteja i 
desmantellament 
estructures 
existents 

Eliminar els obstacles i 
les estructures de 
formigó presents a la 
llera. 

RB-
ND-
P1 
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RB-
ND-
P2 
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P3 
RB-
ND-
P4 
RB-
ND-
P5 
RB-
ND-
P6 
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Existència de trams de la 
riera de Rubí a la àmbit de 
contacte amb el vessant de 
Collserola i els espais oberts 
de Castellbisbal sense una 
bona estructura i qualitat del 
bosc de ribera 

Millorar la qualitat 
de la riera i la seva 
funció connectora 

Restauració 
paisatgística 

Restaurar el bosc de 
ribera en el tram on 
els entorns estan en 
contacte amb el 
vessant de Collserola i 
les estivacions 
forestals de 
Castellbisbal. Aquesta 
restauració ha de 
constar de la 
incorporació 
d’exemplars arboris i 
l’eradicació d’espècies 
al·lòctones com la 
canya (Arundo donax) 
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Elevada pressió antròpica 
derivada de l’activitat 
industrial existent al polígon 
del Pla que afecta als espais 
oberts del torrent, únic espai 
lliure existent 

Maximitzar 
l’aïllament del 
corredor del torrent 
de l’activitat del 
polígon  

Restauració 
paisatgística 

Restauració de les 
àrees arbrades als 
marges del corredor 
d’espais oberts en 
contacte amb el 
polígon industrial 

CMI-
RP-
T1 D

in
s 

E
F

 

Potenciar el trànsit 
de fauna i 
processos 
ecològics a través 
dels espais oberts 
del torrent i millorar 
la qualitat del 
torrent 

Restauració 
paisatgística 

Restaurar la franja 
d’espais del torrent 
d’acord amb la 
vegetació dels entorns 
de Collserola i 
eliminant les espècies 
al·lòctones 

CMI-
RP-
T2 
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Fragmentació dels espais 
oberts del torrent degut als 
vials del polígon industrial 

Maximitzar la 
funcionalitat dels 
passos de fauna 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Adaptació dels 
drenatges existents a 
tots els vials que 
creuen el torrent 

CMI-
MI-P1 
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CMI-
MI-P2 
CMI-
MI-P3 
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Existència de passos amb 
dimensions insuficients per 
garantir la funcionalitat de 
tots els grups faunístics 

Millorar la 
funcionalitat dels 
passos de fauna en 
un àmbit amb molt 
potencial per a la 
millora de la 
funcionalitat 
ecològica 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Plantejar l’ampliació 
del passos de fauna i 
adaptació de les seves 
característiques per 
esdevenir funcionals 
per a tots els grups 
faunístics, per 
exemple estudiant 
solucions 
constructives per 
disminuir la llargada 
en aquells que tenen 
una llargada excessiva  

FiCG-
MI-P1 

D
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FiCG-
MI-P2 

FiCG-
MI-P3 

FiCG-
MI-P4 

Elevada dispersió de canya 
al tram final del torrent de la 
Font 

Millorar la qualitat 
del torrent i de 
retruc la 
funcionalitat 
ecològica 

Restauració 
paisatgística 

Restauració amb la 
instauració de bosc de 
ribera o forestal en 
aquest tram final i 
eliminant les espècies 
al·lòctones 

FiCG-
RP-
T1 
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Altres àmbits d’interès connector 
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 Existència d’una àrea 
intersticial a l’encreuament de 
la C58, la C17, la C33 i la 
N150, actualment ocupada 
per usos periurbans, 
magatzems de materials i 
horts 

Afavorir al màxim la 
permeabilitat en 
aquesta peça en 
tant que representa 
un espai estratègic 
per afavorir la 
connectivitat a 
través del turó de 
Vallbona 

Restauració 
paisatgística 

Estudiar la viabilitat de 
fer un manteniment de 
la vegetació oberta 
existent en aquest 
turó. 

MON-
RP-
T1 D
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Presència de pocs passos 
que permetin creuar, via 
terrestre, els elements 
fragmentadors presents en 
aquesta àrea (corredor 
d’infraestructures, polígons, 
assentaments..) 

Afavorir la 
funcionalitat dels 
passos existents 
per fer-los útils per 
la fauna 

Millora de les 
infraestructures 
existents 

Millorar les condicions 
per la fauna al pas de 
caràcter urbà existent 
a partir de la seva 
ampliació i 
incorporació de 
vegetació als laterals 
per permetre l’ús per 
determinades 
espècies 

MON-
MI-P1 

D
in

s 
E
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* Caldrà tenir en compte que l’Ajuntament de Cerdanyola i el Consorci Urbanístic del Centre Direccional han dut a terme 

algunes actuacions en aquest tram de la riera (demolicions de passeres i estructures d’edificis i horts que ocupaven la 
llera i tasques de manteniment, retirada de canya i repoblació de vegetació de ribera i consolidació de marges). 

Taula 36: Projectes estratègics de millora de la connectivitat  
Font: AMB, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i Barcelona Regional 

 

Els projectes estratègics disposen del pressupost associat a la seva execució al programa 
d’actuacions del Parc, i s’ha establert una priorització d’aquests projectes en relació als objectius 
ambientals i l’estratègia ecològica del Pla, així com pel cost que suposen (Capítol VI. Agenda i 
avaluació econòmica). 

L’òrgan gestor serà l’encarregat de fer el seguiment d’aquestes actuacions, alhora que el 
responsable d’anar ampliant les actuacions previstes sempre que les consideri necessàries per 
al manteniment de la funcionalitat connectora tant interna com externa. 

     

 

8.2.1.3. Conservació dels elements de valor ecològic 

Un dels eixos estratègics de treball del Pla es basa, i com no pot ser d’altra manera, amb la 
conservació dels elements de valor ecològic del Parc. Aquest aspecte, obvi per qualsevol espai 
protegit, pren una especial rellevància quan es té en compte la pressió a la que es veu sotmesa 
la Serra de Collserola donat l’entorn metropolità en el que s’emmarca i la seva contribució a la 
biodiversitat de l’àrea metropolitana. Cal, per tant, plantejar propostes que permetin garantir 
aquesta conservació dels valors presents al Parc amb un equilibri positiu (convertint les 
amenaces amb oportunitats) amb l’ús públic de l’espai. 

Relacionades amb l’eix estratègic de conservació dels elements de valor ecològic es plantegen 
dues propostes: el foment del mosaic agroforestal i la identificació de les Àrees d’especial 
significació. 

 

8.2.1.3.a. Foment del mosaic agroforestal 

Una de les propostes del Pla Especial és crear hàbitats i paisatges agraris diversos en forma de 
mosaic que afavoreixin la biodiversitat i aportin resiliència al Parc, que han anat en detriment en 
les darreres dècades com a efecte de l’abandonament del camp i les àrees rurals donant pas als 
boscos. El foment del mosaic agroforestal (o del mosaic agrosilvopastoral que inclou elements i 
aprofitaments agrícola, silvícola i ramader) genera ecotons, que permeten incrementar els 
hàbitats i la biodiversitat, o espais de transició entre els hàbitats naturals i els conreus, alhora 
que maximitza els serveis ecosistèmics de regulació, en tant que incrementen la prevenció 
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d’incendis forestals, entre d’altres (veure apartat 8.2.2. Valorització dels recursos naturals). 
Tanmateix, la implementació de conreus incrementa el grau d’erosió del sòl, així doncs, caldrà 
cercar formes de conrear per tal de mitigar la seva pèrdua, com a element bàsic de la gestió del 
mosaic.  

Amb això, el PEPNat pretén afavorir el mosaic agroforestal però duent a terme un seguiment que 
permeti identificar i establir el llindar òptim cercant l’equilibri entre els espais forestals, els espais 
oberts i les zones agrícoles. 

Sens perjudici de permetre la implantació de l’activitat agrícola a tot el territori del Parc, el 
PEPNat, en coherència amb el Pla agropecuari, estableix les zones òptimes per a l’agricultura. 
En l’apartat específic d’Àrees prioritàries per a l’agricultura de la valorització del recursos naturals 
s’estableixen els criteris per identificar aquestes àrees.  

D’altra banda, l’activitat agrícola suposa una dinamització del territori i de l’economia verda 
basada en una gestió sostenible que té en compte els valors del Parc (veure apartat 8.2.1.5. 
Foment de l’economia verda). De manera que es potencia l’activitat agrícola, sempre tenint en 
compte la seva intensitat i la seva funció. Així, en aquest sentit, el Pla Especial aposta per 
l’activitat agrícola com a generadora de rendes econòmiques. 

 
Diagrama 32: Àrees prioritàries per a l’agricultura.  
Font: AMB 
 

Alhora, el fet que els usos agrícoles hagin patit una important regressió porta associada una 
degradació del patrimoni agrícola que ha perjudicat la conservació de les masies i barraques de 
pedra seca i ha afectat a la riquesa del paisatge en general. Amb això, el Pla Especial també 
preveu la recuperació de l’estructura tradicional dels camps regenerant els marges del cultiu amb 
l’objectiu de millorar i recuperar el paisatge agrari. 
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Finalment, i relacionat amb tots els punts anteriors (mosaic agroforestal, economia verda, 
paisatge..) el Pla Especial pretén ordenar l’activitat hortícola present al Parc. En aquest sentit el 
Pla identifica i classifica les diferents tipologies d’horts en funció de les seves característiques i 
origen i planteja estratègies específiques en funció del valor que aporten al territori.  

D’aquesta manera, el Pla especial preveu el foment i ordenació dels horts (comunitaris d’iniciativa 
pública i individuals) pel fet que es considera que aporten valor al territori i el dinamitzen. 
Concretament, els horts comunitaris, més lligats als espais de vora, tenen una funció de servei 
ecosistèmic d’aprovisionament, d’espai tampó o de transició entre els usos més urbans i el Parc, 
alhora que suposen elements de sensibilització i una millora del paisatge en espais periurbans. 
Pel que fa referència als horts individuals, més lligats a l’autoconsum, es considera que també 
suposen beneficis sobre el territori (paisatge, biodiversitat, aprovisionament..) tot i que de 
caràcter més acotat. Finalment, es proposa l’eradicació dels horts marginals en tant que no 
aporten valor al territori, ans al contrari, generen un impacte ambiental, principalment en relació 
al paisatge i en clau de fragmentació del territori sovint pels tancaments que presenten. 

Finalment, també cal tenir en compte les determinacions del Pla en relació a les rompudes, en 
tant que és una estratègia que fomenta els ambients oberts. Amb això, el Pla estableix la 
possibilitat de fer rompudes forestals per tal de fomentar el mosaic agroforestal o per a la creació 
d’espais de pastures, dins del marc de prevenció d’incendis forestals. Aquestes actuacions, però, 
caldrà que siguin convenientment avaluades des del punt de vista ambiental per part de l’òrgan 
gestor, en el sentit de valorar els efectes que l’execució de les mateixes pot causar sobre el medi 
i, si s’escau, minimitzar-los.  

Alhora, el Pla preveu el foment de la pastura, estratègia que ajuda al manteniment dels ambients 
oberts i el foment del mosaic agroforestal, entre d’altres objectius com la prevenció d’incendis 
forestals i la gestió d’hàbitats.  

 
8.2.1.3.b. Identificació de les Àrees d’especial significació 

A banda dels elements o àmbits amb valor ecològic rellevant presents al Parc (Reserves Naturals 
Parcials, Hàbitats d’Interès Comunitari, Xarxa hidrogràfica, etc.) i reconeguts per algun tipus de 
figura (de protecció, normativa, catàleg, inventari, etc.), hi ha una sèrie d’àrees que per raó de 
valors geològics i/o ambientals el Pla considera que cal ordenar de manera específica: són els 
pantans i les pedreres.  

El Pla considera que aquestes àrees requereixen una estratègia diferenciada que potenciï els 
seus valors de manera individual prioritzant la conservació dels elements d’interès ambiental, 
limitant i/o regulant l’accés públic i fent-ho compatible amb la conservació dels seus valors com 
a espai d’interpretació i coneixement, quan s’escaigui. 

Concretament, des del Pla Especial s’han identificat els punts d’aigua permanents, amb una certa 
entitat, per la rellevància que aquests tenen per la fauna com abeuradors i espais de refugi i 
alimentació (segons quines siguin les seves característiques). A banda d’alguns punts d’aigua 
de menor entitat, antigues basses per recuperar (la bassa gran de la Vall de Can Masdeu) i/o 
basses temporals lligades, per exemple, a les activitats extractives (les basses de les argiles, 
algunes que es formen a l’espai de la pedrera de Santa Creu d’Olorda o del Turó de Montcada..), 
es destaquen 3 àmbits de caràcter permanent: el pantà de Vallvidrera, el pantà de Can Borrell i 
el pantà (o bassa gran) de Can Coll. En base a les seves característiques i vocació el Pla proposa 
estratègies diferenciades centrades en el seu reconeixement pel paper com a punts d’aigua 
naturalitzats al Parc que, amb la creació d’hàbitats específics, permeten fomentar la biodiversitat 
i la presència de determinades espècies. 
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En el cas especial del Pantà de Vallvidrera i el Pantà de Can Borrell, l’estratègia proposada passa 
per mantenir la seva funció actual donat que ambdós han estat habilitats per facilitar l’accés i l’ús 
públic amb l’objectiu de fer compatible els dos pantans amb la seva posada en valor com a espais 
d’interpretació i coneixement. Caldrà però, posar en valor els espais per tal de donar a conèixer 
la seva funció. 

En el cas del Pantà de Vallvidrera, caldrà dur a terme un projecte integral de millora connectora. 
Aquest projecte del Pantà de Vallvidrera haurà d’incorporar aspectes de limitacions d’accés a les 
vores, de generació d’un cinyell de vegetació helofítica a la vora que suposi la naturalització del 
pantà i de millora de la qualitat de l’aigua evitant els episodis de contaminació. A més, es proposa 
la implantació de vegetació subaquàtica, com serien les algues i macròfits submergits, en clau 
de millorar l’estat de l’aigua i el manteniment de la biodiversitat. Alhora, caldrà tenir en compte la 
necessitat de dur a terme un control continuat de les espècies exòtiques invasores, amb una 
presència notòria al pantà per tal de minimitzar-ne els impactes negatius que se’n deriven. 

Pel que fa referència al pantà de Can Borrell caldrà dur a terme una neteja forestal dels marges 
més immediats al pantà de Can Borrell, així com de generació d’un cinyell de vegetació helofítica 
a la vora que suposi una naturalització del pantà i una millora de la qualitat de l’aigua. Alhora, es 
proposa la incorporació de vegetació subaquàtica en clau de millora de l’estat de l’aigua i 
manteniment de la biodiversitat. 

En el cas de la bassa gran de Can Coll, donat que es tracta d’un espai no habilitat per l’ús públic 
i, per tant, d’accés més restringit i en unes condicions més naturalitzades, es proposa mantenir 
l’estat actual, duent a terme actuacions puntuals de millora de les condicions de la bassa (per 
exemple la retirada de la vegetació de l’interior de la bassa, o amb petites intervencions que 
permetin la sortida de la fauna evitant el seu ofegament) i de l’entorn amb l’objectiu de mantenir 
i potenciar el seu paper com a refugi i punt d’aigua per la fauna.  

Tot i que no forma part específicament de les Àrees d’especial significació, però, per la seva 
relació amb els punts d’aigua permanents, cal esmentar que el Pla regula i facilita la 
implementació de basses de laminació amb l’objectiu de fer front a riscos d’inundabilitat però 
tenint en compte criteris que permetin afavorir la biodiversitat i funcionalitat ecològica (veure 
article 17 de la Normativa).  

D’altra banda, en relació a les pedreres s’han analitzat totes les activitats presents al Parc, i quin 
és el seu estat i la proposta del Programa de restauració aprovat. Amb això, des del Pla i en base 
a l’anàlisi de l’interès potencial que presenta cada pedrera pel que fa al medi físic, al natural i a 
l’humà, es plantegen estratègies concretes que, a mode de recomanacions, poden suposar 
modificacions dels programes de restauració d’algunes de les pedreres (Annex 4.Estratègies de 
restauració de les pedreres). A la taula 37 es recullen les estratègies per cadascuna de les 
pedreres i a continuació se’n resumeixen les 3 tipologies generals: 

 Restauració combinada d’àrees forestals i espais oberts on s’inclourien la pedrera de 
Can Mas, la Diluvial, la pedrera del Turó de Montcada, la Soleia, l’ampliació de la pedrera 
Sílvia, la pedrera Berta i la de les Torrenteres 02. 

 Estratègia de no intervenció per permetre una evolució natural dels ecosistemes 
existents. Agruparia les pedreres Sanson, la Florentina i Les Escletxes. 

 Pedreres ja integrades a la trama urbana per les quals no es planteja cap estratègia 
específica i que engloba la pedrera de les Torrenteres i l’ampliació de les Torrenteres. 

Determinats àmbits de pedreres de Collserola s’han convertit en hotspots de biodiversitat, i han 
esdevingut en hàbitats rupícoles de qualitat on hi nidifiquen el duc, el falcó pelegrí i el xoriguer. 
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Les recomanacions de les estratègies de les pedreres que es proposen incorporen, si s’escau, 
el manteniment dels talussos existents per la diversitat d’espècies que s’hi desenvolupen així 
com d’algunes basses existents. No obstant, al Annex 6. Inventari dels elements d’interès 
especialment rellevant que acompanya el Pla, s’incorpora una relació d’altres espais d’interès no 
lligats directament a les pedreres (talussos, basses i d’altres).  

Al mateix temps que moltes pedreres estan associades a ambients aquàtics d’una extraordinària 
potencialitat. Per tal de potenciar la biodiversitat es proposen recomanacions enfocades a dur a 
terme projectes específics dedicats a la creació o adequació d’ambients aquàtics que 
esdevindran espais d’interès pels amfibis i, en el cas del Papiol, Pedrera Berta o Montcada, fins 
i tot per a l’avifauna aquàtica. En la següent taula es fa un resum de les característiques i 
recomanacions de restauració que fa el Pla en relació a les pedreres: 
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Act. 
Ext. 

Situació 
Activitat 
actual 

Estratègia del programa 
de restauració vigent 

Estratègia de restauració 
recomanada 

Pressupost 
estimat** 

L
e

s
 

E
s

c
le

tx
e

s El Papiol, Les 
Escletxes del 
Papiol 
(418022, 
4587938) 

Activitat 
finalitzada, 
fiança 
retornada i 
període de 
garantia 
acabat. 

Restauració de l’activitat 
com a camps de conreu 
de fruiters (programa de 
l’any 1985). 

Mantenir la superfície com a 
la pineda de pi blanc actual 
sense intervenir 

No és necessari 

D
il

u
vi

al
 

Sant Feliu de 
Llobregat, 
Polígon 
industrial de 
les Grasses – 
Can Cuiàs 
(419720 – 
419788, 
4583256 – 
4582990) 

Activitat 
finalitzada, 
fiança resolta i 
període de 
garantia 
acabat. 

Recuperació d’alzinar 
amb peus de roure a les 
zones més humides i 
ombrívoles i de matollars 
de llentiscle a les més 
càlides i assolellades, així 
com el bosc de ribera a 
les cotes més baixes 
(programa de l’any 1990). 

Restaurar el sector nord tal 
com s’estableix al programa 
de restauració vigent i 
mantenir el sector sud amb 
la comunitat vegetal de 
matollar actual, com a zona 
verda dins del sòl 
urbanitzable no delimitat. 
Mantenir els talussos 
verticals existents. 

Superfície amb 
restauració 
forestal=  243.000 
€ 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
27.900 € 
 
Total= 270.900 € 

L
e

s
 

T
o

rr
e

n
te

re
s El Papiol, 

Polígon 
industrial sud 
(417471, 
4587005) 

Activitat 
finalitzada, 
fiança 
retornada i 
període de 
garantia 
acabat. 

L’explotació finalitzada 
s’ha desenvolupat com a 
zona urbana, formant part 
del polígon industrial. 

No es proposa cap actuació. No és necessari. 

A
m

p
li

a
c

ió
 le

s
 

T
o

rr
e

n
te

re
s El Papiol, 

Polígon 
industrial sud 
– les Argiles 
(417674, 
4587219) 

Activitat 
finalitzada, 
amb fiança 
depositada i 
període de 
garantia sense 
data definida. 

L’explotació finalitzada 
s’ha desenvolupat en part 
com a zona urbana, 
formant part del polígon 
industrial i de la zona 
residencial de l’est. 

No es proposa cap actuació. No és necessari. 

A
m

p
lia

c
ió

 L
es

 
T

o
rr

e
n

te
re

s 
02

 El 
Papiol/Molins 
de Rei, Les 
Torrenteres – 
Les Argiles 
(417499, 
4586659) 

Activitat en 
actiu, fiança 
resolta amb 
autorització 
ambiental i 
partició de 
fiança i període 
de garantia no 
iniciat. 

Restauració de tota la 
superfície com a camps 
de conreu de fruiters, 
excepte els marges 
actualment forestals als 
límits est, nord-oest i sud-
oest, a mantenir en l’estat 
actual (programa de l’any 
1993). 

Restaurar part de la 
superfície com a àrea 
forestal de pineda de pi 
blanc i alzina, mantenint les 
característiques de les 
masses forestals adjacents i 
deixant espais oberts de 
gran interès per la 
conservació. 

Superfície amb 
restauració 
forestal= 250.800 
€ 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
55.800 € 
 
Total= 306.600 € 

A
m

p
lia

ci
ó

 S
ilv

ia
 

El Papiol, 
Serra del 
Misser 
(416879, 
4588892) 

Activitat en 
actiu, fiança 
depositada i 
amb període 
de garantia 
vigent, data de 
finalització 
indefinida. 

Programa de restauració 
(de l’any 1997) obsolet en 
no contemplar zona 
d’abocador actual. 
Restauració com a camps 
agrícoles de fruiters a les 
zones planeres i ús 
forestal de pi blanc i 
alzines a les zones amb 
pendents acusats. 

Restaurar la superfície de 
l’activitat com a pineda de pi 
blanc amb alzina amb grans 
espais oberts gestionats per 
pastura. 

Superfície amb 
restauració 
forestal= 595.620 
€ 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
109.900 € 
 
Total= 705.520 € 

T
u

ró
 d

e
 M

o
n

tc
a

d
a

 

Montcada i 
Reixac, Turó 
de Montcada 
(431204, 
4591826) 

Activitat en 
actiu amb 
restauració 
integrada, 
fiança 
dipositada amb 
període de 
garantia fins 
restauració. 

Restauració de la zona de 
calcàries amb 9 ha de 
zona forestal de pi blanc, 
roure, alzina i altres de 
baixes densitats, amb 
zona humida prevista i 7 
ha d’espai obert adjacent 
amb matollar de Salix 
atrocinerea (programa de 
l’any 2016). Zona de 
pissarres en actiu sense 
programa de restauració. 

Mantenir les actuacions 
previstes a la zona de 
calcàries i obrir al públic el 
camí que rodeja l’espai 
antigament explotat, 
juntament amb tasques de 
condicionament/mantenime
nt necessàries. Restaurar la 
zona de pissarres com a ús 
forestal de baixes densitats 
com la zona de calcàries, un 
cop finalitzada l’activitat. 
Valorar fer un projecte de 
restauració nou que posi en 
valor el seu interès social, 
educatiu i didàctic i alhora 
que conservi el seu estat 
connector actual. 

Redacció del nou 
projecte de 
restauració= 
15.000 € + IVA 
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Act. 
Ext. 

Situació 
Activitat 
actual 

Estratègia del programa 
de restauració vigent 

Estratègia de restauració 
recomanada 

Pressupost 
estimat** 

S
a

n
s

o
n

 

Sant Feliu de 
Llobregat/Moli
ns de 
Rei/Barcelona 
Puig d’Olorda 
(420904, 
4584891) 

Activitat 
finalitzada i 
restaurada en 
període de 
garantia 

Restauració de tota la 
superfície com a ús 
forestal (amb pinedes de 
pi blanc, espais oberts i 
basses), amb evolució 
satisfactòria des de que 
va acabar l’activitat, fa 10 
anys (programa de l’any 
1988). 

Mantenir la superfície de 
l’explotació en el seu estat 
actual, sense dur a terme 
tasques de restauració 
ecològica addicional. En el 
moment de redacció del 
present informe, l’Aj. de 
Sant Feliu, el CPNSC i el 
propietari de l’activitat 
analitzen les diferents 
alternatives pel que fa a la 
consolidació o l’enderroc 
total o parcial de les 
estructures artificials.  

No és necessari 
(caldrà esperar la 
decisió acordada 
sobre l’enderroc 
total o parcial de 
les estructures 
artificials) 

L
a 

S
o

le
ia

 El Papiol, 
Serra del 
Misser 
(416771, 
4588326) 

Activitat 
finalitzada i 
restaurada en 
període de 
garantia 
indefinit. 

Restauració de la totalitat 
de la superfície com a 
zona de conreus de 
fruiters, suavitzant els 
pendents dels talussos i 
adaptant les corbes de 
nivell per a fer la 
superfície apta pels cultius 
(programa de l’any 1985). 

Restaurar la superfície de 
l’activitat extractiva com a 
pineda de pi blanc amb 
alzina als talussos i 
mantenir grans espais 
oberts de clarianes a les 
zones planeres. 

S’hauria de 
resoldre 
prèviament la 
situació 
administrativa de 
l’activitat, doncs 
hauria d’estar 
restaurada en 
període de 
garantia i 
actualment s’hi 
estan abocant 
runes. 

F
lo

re
n

ti
n

a El Papiol, Les 
Escletxes del 
Papiol 
(417940, 
4588047) 

Activitat 
finalitzada amb 
fiança resolta i 
període de 
garantia 
acabat. 

Restauració de la meitat 
oest de la superfície com 
a cultiu de cirerers, i 
restauració de la meitat 
est com a ús forestal de 
pineda de pi blanc amb 
sotabosc arbustiu 

No es proposa cap actuació. No és necessari. 

C
a

n
 M

a
s El Papiol, 

Serra del 
Misser 
(416653, 
4588263) 

Activitat en 
actiu amb 
fiança 
depositada i 
període de 
garantia vigent 
de finalització 
indefinida. 

Restauració de la 
superfície com a camp 
agrícola de fruiters 
(cirerers, ametllers, etc.). 
Queda pendent saber si 
l’ampliació de l’abocador 
de l’activitat Ampliació 
Silvia, en cas que 
s’aprovi, afectarà o no la 
superfície de Can Mas. 

Restaurar la superfície de 
l’activitat extractiva com a 
pineda de pi blanc amb 
alzina a les zones amb 
pendent, suavitzant 
pendents dels talussos 
adaptant les corbes de nivell 
i mantenir grans espais 
oberts com a clarianes amb 
un ús ramader com a 
pastura a les zones més 
planeres. 

Superfície amb 
restauració 
forestal= 462.600 
€ 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
46.600 € 
 
Total= 509.200 € 

B
e

rt
a 

Sant Cugat 
del Vallès/El 
Papiol, Can 
Domènec 
(417500 – 
418250, 
4590100 – 
4590700) 

Activitat 
finalitzada amb 
fiança 
depositada i 
període de 
garantia vigent, 
a finalitzar 
quan se 
certifiqui la 
restauració. 

Programa de restauració 
vigent a revisar segons 
acord entre els 
Ajuntaments de Sant 
Cugat del Vallès i del 
Papiol amb la propietat de 
l’activitat, tenint en compte 
els objectius de 
conservació del Parc 
Natural i les seves 
possibilitats d’ús públic, 
educatiu i didàctic. 

Restaurar la superfície 
segons l’acordat en les 
negociacions entre els 
Ajuntaments i el propietari, 
donant compliment als 
objectius de conservació del 
Parc Natural i, en el seu 
defecte, dur a terme una 
restauració morfològica i 
vegetal de la pedrera fent-la 
compatible amb els 
elements d’interès 
identificats i el seu ús públic 
i educatiu. 

- 

** S’ha estimat un pressupost aproximat que inclou els costos dels diferents tractaments proposats (restauració com 
espais oberts, com ús forestal, etc.) per tal de permetre una valoració econòmica de l’aplicació de cada estratègia de 
restauració. 
Taula 37: Quadre resum d’estratègies de restauració de les activitats extractives. 
Font: AMB/Ecafir SL Enginyeria Ambiental 
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Diagrama 33: Àrees d’especial significació del Parc Natural de Collserola. Comprèn els pantans (blau) i les pedreres 
amb les seves estratègies de restauració (gradient de marrons de clar a fosc: estratègia en procés de definició, estratègia 
de no intervenció i evolució natural i restauració combinada d’àrees forestals i espais oberts).  
Font: AMB 

 

8.2.1.4. Control de les pertorbacions 

Tenint en compte que la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics 
fonamenten l’estratègia ecològica del Pla, fa que sigui inevitable treballar en el control de 
pertorbacions derivades de les característiques i dinàmiques del Parc, així com l’ús públic que 
s’hi porta a terme. El control de les pertorbacions és, per tant, un dels eixos estratègics i un 
aspecte modulador rellevant del Pla Especial.  

Així, d’una banda, hi ha les pertorbacions que no venen induïdes sinó que es deriven dels riscos 
naturals existents al Parc, conseqüència de les seves característiques i les dinàmiques que hi 
actuen. Amb això, caldrà tenir en compte mesures de prevenció i control (risc d’incendi, risc 
d’inundabilitat, etc.).  

D’altra banda, la diagnosi del Pla Especial identifica les principals pertorbacions que es 
produeixen al Parc, derivades de l’ús social i les activitats i dinàmiques que hi tenen lloc, tenint 
en compte l’afectació que suposen i amb l’objectiu de buscar l’equilibri entre aquestes i la 
preservació dels valors ecològics i culturals del Parc per tal de mantenir la integritat i la qualitat 
de l’espai.  

També cal tenir en compte la contribució/afectació de les activitats i dinàmiques que tenen lloc al 
Parc en relació als escenaris i efectes previstos del canvi climàtic en tant que la integració de 
l’acció climàtica en el PEPNat ha de permetre abordar una veritable transició per assolir un nou 
model energètic del Parc de Collserola no dependent dels combustibles fòssils i fent màxima la 
utilització d’energies renovables autòctones, amb l’objectiu d’aconseguir un model energètic cent 
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per cent renovable a llarg termini, més sostenible, més eficient amb l’ús dels recursos i més 
cohesionat econòmicament, socialment i territorialment.  

D’aquesta manera, són diverses les propostes del Pla en clau de control de les pertorbacions. 
D’una banda es planteja una proposta principal, la definició de les Illes de tranquil·litat, com 
aquells àmbits en els que cal garantir una mínima pertorbació i, per tant, unes condicions més 
naturalitzades. Això, alhora, requereix d’una proposta complementària que deriva del model d’ús 
públic i que suposi una concentració de la freqüentació. Finalment, una tercera proposta fa 
referència al foment d’una estratègia baixa en carboni amb l’objectiu de frenar els efectes del 
canvi climàtic i fomentar polítiques actives neutres en emissions. 

Cal tenir en compte també l’existència de determinades externalitats que suposen un impacte 
sobre el Parc. N’hi ha sobre les que no es pot actuar (contaminació atmosfèrica de l’àrea 
metropolitana) o és difícil en tant que es troben fora de l’àmbit de l’espai protegit (impactes 
directes de la C16 sobre el Parc), però n’hi ha d’altres sobre les que el Pla preveu fer-hi algun 
tipus d’incidència amb l’objectiu de minimitzar-ne la pertorbació. Un exemple és el reconeixement 
i totes les propostes relacionades amb l’espai funcional, la previsió de que les mesures 
ambientals de l’EAE es tinguin en compte en la revisió o modificació d’actuacions o activitats que 
es troben fora del parc però que limiten amb aquest, o la previsió a través de l’article 5 de la 
normativa de que l’òrgan gestor desenvolupi plans específics i les actuacions necessàries per 
les infraestructures i serveis amb l’objectiu de compatibilitzar la mobilitat i la protecció de l’espai 
natural i minimitzar els impactes que es deriven principalment del trànsit de pas. 

Amb tot, i amb un caràcter transversal però especialment en clau de control de les pertorbacions, 
cal tenir en compte dos aspectes que proposa el Pla:  

— La proposta de projectes addicionals per la millora de la conservació i per la compensació 
dels impactes residuals, que pretén disposar d’una relació d’àmbits i/o emplaçaments 
sobre els quals dur a terme projectes que suposaran una addicionalitat del Parc i la seva 
biodiversitat (veure apartat 8.2.1.7 Projectes addicionals per la millora de la conservació 
del Parc). 

— El foment de les Solucions Basades en la Natura (SBN) que des del Pla Especial es 
prioritzen amb l’objectiu de que el control de les pertorbacions tingui lloc de la manera 
més integrada, adaptada, eficient i sistèmica possible, aportant naturalitat i diversitat a 
l’àmbit d’actuació i mimetitzant el que seria el funcionalment natural de l’espai en qüestió. 

A més, cal tenir en compte que en el marc de l’Eina multicriteri (apartat 8.2.1.6 i Annex 1) que 
acompanyarà al Pla, el mapa de pertorbacions és un dels 3 mapes que conformen l’Eina i, per 
tant, un element a tenir en compte a l’hora de desenvolupar una actuació al Parc. 

 

8.2.1.4.a. Definició d’Illes de tranquil·litat 

Tenint en compte les dinàmiques que tenen lloc al Parc i com aquestes han anat evolucionant 
amb el temps, amb una creixent diversitat i una dispersió al territori, cal treballar amb l’objectiu 
de cercar espais que rebin les mínimes pertorbacions i que puguin esdevenir àmbits el més 
naturalitzats possible. Aquests espais, que s’anomenen Illes de tranquil·litat, han de permetre 
disposar d’unes condicions més favorables per la flora i la fauna i són àmbits que rebran un 
tractament diferenciat, quant a usos i dinàmiques, de la resta del Parc. 

Les Illes de tranquil·litat resulten d’identificar les àrees menys pertorbades del Parc, principalment 
en relació a l’estructura d’ús públic i a tots aquells elements, activitats o dinàmiques que generen 
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pertorbacions en els ecosistemes i el seu funcionament (xarxa d’elevada afluència, determinades 
activitats, urbanitzacions, etc.).  

En la seva definició, cal tenir en compte, però, que amb l’objectiu de cercar la màxima superfície 
contínua, algunes de les Illes engloben determinats usos que, o bé es considera que no generen 
grans pertorbacions (com pot ser l’àrea de lleure de la Salut del Papiol o Can Balasc), o bé que 
caldrà que incorporin determinades mesures que tinguin per objectiu reduir aquest nivell de 
pertorbació (com pot ser l’activitat de restaurant que actualment es desenvolupa a Can Jané). 
Alhora, la definició de les Illes serà un dels criteris que permetrà, entre d’altres, el tractament 
diferenciat de determinades vies que la travessen (com la carretera que voreja la reserva natural 
parcial de la Font Groga). 

Per la delimitació de les Illes de tranquil·litat s’han tingut en compte els següents criteris: 

Criteris a partir dels quals es delimiten les Illes de tranquil·litat 

Capa Descripció Criteri delimitació 

Model d’ús públic 
Es delimiten els nodes, els enclavaments i la 
microxarxa associada com a zones que es preveu 
que tinguin una elevada freqüentació. 

A l’hora d’establir l’àmbit d’afectació 
dels nodes i els enclavaments s’ha 
tingut en compte l’estratègia 
(contenció, manteniment o 
potenciació). En la microxarxa s’ha 
tingut en compte un buffer d’un metre a 
banda i banda. 

Xarxa rodada i 
d’elevada afluència 

Es delimiten les vies de les categories Xarxa Rodada 
Bàsica i se seleccionen les vies obertes de la Xarxa 
Rodada No Bàsica pel fet que són les que suporten 
un major volum de trànsit i, per tant, les que suposen 
un major impacte ambiental en relació al medi 
atmosfèric i a la fragmentació del territori. Per altra 
banda, es delimita el Passeig de les Aigües i el Camí 
de Sant Medir per la seva elevada afluència de 
visitants.  

S’ha establert un buffer de 100 m a 
banda i banda al voltant de la Xarxa 
Rodada Bàsica i un buffer de 50 m a 
banda i banda a les vies obertes de la 
Xarxa Rodada No Bàsica, al Passeig de 
les Aigües i al Camí de Sant Medir. 

Equipaments i 
activitats presents 
al Parc 

Es delimiten els equipaments i les activitats del Parc 
tenint en compte l’activitat en sí que desenvolupen 
així com l’afluència de públic que generen 
(restaurants, hípiques, punts d’informació, cases de 
colònies, centres educatius, museus, parcs públics, 
gosseres, observatoris, hospitals i  laboratoris). 

Al voltant de les construccions s’ha 
establert un buffer de 100 metres. 

Pedreres en actiu 
Es delimiten les pedreres del Parc que estan en actiu 
i, per tant, generen una certa pertorbació en un 
determinat àmbit i en l’entorn immediat. 

Al voltant de les pedreres en actiu s’ha 
establert un buffer de 500 metres com 
a zona d’influència de les 
pertorbacions. 

Contaminació 
acústica: estudis 
de soroll a vies de 
comunicació 

De les principals vies de comunicació i els estudis de 
soroll s’han delimitat les zones amb un major 
impacte acústic. 

En aquest cas no s’estableix cap buffer 
ja que les corbes isofòniques ja 
estableixen un àmbit d’afectació.  

Urbanitzacions i 
teixits en sòl urbà 

S’han delimitat les urbanitzacions en sòl urbà 
present al Parc i a l’espai de vora (interna i externa). 

S’ha establert un buffer de 100 metres 
al voltant de les zones de sòl urbà a 
partir del perímetre de protecció 
prioritària com a zona d’influència de 
les pertorbacions que generen i un 
buffer de 300 metres al voltant de la 
trama urbana de la vora del Parc. 

Reserves Naturals 
Parcials 

Declarades a partir del Decret 146/2010, de 19 
d’octubre, de declaració de Parc Natural de la Serra 
de Collserola i de les reserves naturals parcials de la 
Font Groga i de la Rierada – Can Balasc. 

Les reserves formaran part en la seva 
totalitat de les Illes independentment 
dels possibles buffers que puguin 
afectar la seva delimitació. 

Àrees de 
nidificació de 
l’àguila marcenca 

S’han delimitat els àmbits de nidificació de les 
rapinyaires a partir del cens del Parc (dades 2017). 

S’ha establert un buffer de 250 metres 
al voltant de cada niu registrat dibuixant 
així els territoris on habiten. 

Taula 38: Criteris per la delimitació de les Illes de tranquil·litat. 
Font: AMB. 
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Tot i que la definició de les Illes s’ha fet en base a les àrees menys pertorbades, aquestes 
alberguen bona part dels espais de més valor ambiental del Parc (concretament el 45% del total 
dels espais considerats d’interès ecològic). Així, a més dels criteris anteriorment descrits, s’ha fet 
l’exercici d’avaluar els espais d’interès ecològic que aquestes illes alberguen. A continuació se’n 
fa un breu resum: 

— S’inclouen el 100% de la superfície de les Reserves Naturals Parcials, com era d’esperar 
en tant que era un criteri de plantejament de les mateixes. 

— En relació als Hàbitats d’Interès Comunitaris (HIC) considerats com a prioritaris presents 
al Parc (Annex 7), les Illes de tranquil·litat inclouen dos dels quatre HIC prioritaris de la 
Serra que representen el 30% del total. 

— S’inclou l’única àrea humida catalogada, el pantà de Can Borrell, i queda totalment 
integrada dins de l’illa de Sant Medir.  

— En referència als boscos, i a les diferents classificacions que existeixen (Annex7), 
s’inclouen totalment 3 dels boscos de l’inventari dels boscos singulars (el bosc de la Font 
Groga, el de la Font Groga II, el del Torrent de les Costes de Sant Medir) i dos de 
parcialment (el Torrent de Valldaura). D’altra banda, pel que fa referència als boscos 
d’evolució natural, s’inclouen nou dels onze boscos de l’inventari dels boscos singulars 
ja sigui de forma parcial o totalment.  

— Les àrees prioritàries per a la flora que es localitzen al Parc no queden incorporades dins 
de cap illa de tranquil·litat; però, sí que incorpora dues de les deu espècies identificades 
com a flora d’interès, la Carex grioletii i Ilex aquifolium. Aquestes espècies es localitzen 
a l’Illa de Sant Medir en tres punts diferents. De la mateixa manera les Illes inclouen un 
41,4% de les àrees d’interès per a les rapinyaires forestals detectades durant l’últim any 
(2017). És a dir, que les Illes incorporen 1231,94 ha de les 2972,78 ha d’interès per les 
aus que s’han detectat.  

— Les Illes de tranquil·litat comprenen parcialment els quatre geotops i geozones presents 
al Parc, concretament 164,78 ha (14% de les àrees d’interès geològic, aproximadament).  

— Cal destacar la importància dels connectors que queden dins de les Illes: per que fa als 
connectors fluvials dins del PNSC inclouen un 47,75% de la superfície considerada xarxa 
hidrogràfica i un 17,56% de les 2638,61 ha totals dels connectors terrestres. 

La delimitació de les Illes de tranquil·litat és fixa tot i que, tenint en compte que el Pla Especial 
està basat en una gestió dinàmica i adaptativa, pot ser que aquestes es revisin i puguin veure 
incrementada la seva superfície pel cessament d’algun element o activitat que actualment s’ha 
identificat com a pertorbador/a (per exemple les pedreres en actiu) o per l’increment de zones de 
nidificació de l’àguila marcenca.  

S’obtenen un total de 5 Illes de tranquil·litat que es descriuen individualment, d’oest a est, a 
continuació: 

— Illa de tranquil·litat de la Salut: a cavall entre els municipis de El Papiol, Molins de Rei 
i Sant Cugat i amb una superfície de 496,36 ha, l’illa de la Salut inclou part de la RNP de 
la Rierada – Can Balasc, així com l’àrea de lleure de la Salut de El Papiol. 

— Illa de tranquil·litat del Turó d’en Xai: inclosa dins del municipi de Molins de Rei amb 
una superfície de 81,32 ha, l’illa del Turó d’en Xai està molt pròxima a l’illa de Can Balasc, 
únicament separada per la xarxa viaria, en concret per la BV-1468 i, per tant, la seva 
gestió anirà lligada a la de Can Balasc.  
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— Illa de tranquil·litat de Can Balasc: a cavall entre els municipis de Molins de Rei, 
Barcelona i Sant Cugat i amb una superfície de 612,05 ha, l’illa de Can Balasc inclou part 
de la reserva de la Rierada - Can Balasc, part de la RNP de la Rierada, així com l’estació 
biològica de Can Balasc. 

— Illa de tranquil·litat de Sant Medir: és la illa de tranquil·litat amb una superfície major 
(834,76 ha) que s’ubica a cavall entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i 
Cerdanyola. L’illa de Sant Medir inclou la totalitat de la RNP de la Font Groga, així com 
diverses activitats i assentaments amb diferent intensitat de pertorbació (Can Puig, Can 
Jané, l’Àrea de Sant Medir...). 

— Illa de tranquil·litat de Can Catà: inclosa en la seva totalitat al municipi de Cerdanyola 
del Vallés, l’illa de tranquil·litat de Can Catà té una superfície de 469,57 ha, i no inclou 
cap activitat que generi una pertorbació destacable. 

 
Diagrama 34: Illes de tranquil·litat del Parc Natural de Collserola. Inclou: Illes de tranquil·litat (verd) i assentaments a 
extingir (tramat gris) 
Font: AMB 
 
En aquestes Illes es preveu una mobilitat tova, de baixa intensitat i més restringida restricció de 
l’ús públic i establir unes condicions específiques per les activitats que potencialment puguin 
generar pertorbacions (contaminació acústica, lluminosa..) d’acord amb els objectius que es 
persegueixen. 

Amb tot, de cara a la implantació d’aquestes Illes i del seu funcionament, caldrà tenir en compte 
la seva senyalització per tal que els visitants identifiquin i se sensibilitzin que entren a un espai 
de tranquil·litat i quines són les normes o aspectes a tenir en compte. D’altra banda, caldrà dur a 
terme actuacions de pacificació d’alguns vials de la xarxa rodada i valorar la idoneïtat d’autoritzar-
hi activitats organitzades, especialment aquelles que generen més impactes. L’objectiu és 
minimitzar les pertorbacions que puguin derivar-se del trànsit rodat i l’ús públic del Parc.  
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8.2.1.4.b. Concentració de la freqüentació 

Per tal de dotar d’entitat i sentit a les Illes de tranquil·litat, i tenint en compte les dinàmiques de 
les activitats que tenen lloc al Parc, i que seguiran tenint lloc en un futur, és imprescindible 
treballar en clau de concentració de la freqüentació amb l’objectiu de minimitzar la dispersió dels 
usuaris. L’objectiu principal de la concentració de la freqüentació al Parc rau en el fet d’aconseguir 
una menor dispersió de l’ús públic i, per tant, una menor dispersió dels impactes que se’n deriven. 
Amb això, s’han analitzat quins són els àmbits que actualment ja concentren molta gent, quins 
són els serveis que ofereixen i quines poden ser les necessitats o serveis complementaris que 
converteixin determinats àmbits en destinacions totals evitant la dispersió pel territori.  
 

 
Diagrama 35: Model d’ús públic del Pla Especial on s’hi mostren els nodes (verd), els enclavaments (taronja) i la 
microxarxa (línia discontinua vermella). 
Font: AMB 
 

Alhora, es potencia la ubicació d’aquests àmbits de concentració de la freqüentació en espais 
propers a les vores del Parc amb l’objectiu que aquestes destinacions totals se situïn als espais 
perimetrals evitant la immersió dels usuaris a l’interior del territori i cercant, en darrer terme, la 
generació d’unes Illes de tranquil·litat que permetin afavorir unes condicions idònies per la 
vegetació i la fauna en clau que les pertorbacions siguin les mínimes possibles (veure apartat 
Illes de tranquil·litat). Així doncs, el PEPNat defineix un model d’ús públic lligat al coneixement i 
el respecte als valors del Parc que proposa la implantació de nodes, enclavaments i fites 
interiors. Tot i que en l’apartat del model d’ús públic (veure apartat 8.2.3 Ús públic) es 
descriuen més detalladament les propostes, a continuació se’n fa un breu resum del 
plantejament general: 
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— Nodes: es troben situats a la vora del Parc i funcionen com parcs de proximitat o 
destinacions parcials (punts de partida o de pas) i és on es produeix una articulació entre 
diferents modes de mobilitat (transport públic, rodat, bicicleta, vianant, etc.). 

— Enclavaments: coincideixen amb àrees de lleure que actuen de nucli i que disposen 
d’un seguit de dotacions paisatgístiques associades (miradors, fonts, itineraris de curta 
durada, etc.), que graviten al voltant d’aquestes i les complementen.  

— Fites interiors: són elements paisatgístics o construccions que posen en valor el 
patrimoni i/o localitzacions singulars situades al llarg de determinats itineraris organitzats 
que travessen el Parc. Aquests àmbits estructuren una experiència de l’interior del Parc 
més lligada a la història i idiosincràsia de l’espai natural. 

Per a cadascun d’aquests àmbits es defineixen unes estratègies en funció de la seva ubicació 
respecte a la vora del Parc o la proximitat a espais sensibles. Amb això, es plantegen estratègies 
de contenció, manteniment, potenciació i transformació. 
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8.2.1.4.c. Foment d’una estratègia baixa en carboni 

En el marc de les polítiques europees que s’estan impulsant relatives al canvi climàtic i, en tant 
que el Pla especial de Collserola es planteja com un pla actiu i propositiu, una de les propostes 
és el foment d’una estratègia baixa en carboni. Amb això, les propostes del Pla pel foment d’una 
estratègia baixa en carboni s’enfoquen des de quatre vessants: l’impuls d’una mobilitat 
sostenible, l’establiment d’una política de prevenció d’incendis, el foment de les energies 
renovables i l’increment de l’eficiència energètica, així com l’establiment d’un sistema de 
monitoratge. 

Així, en clau de mobilitat sostenible, es treballa a dos nivells: 

1. L’anàlisi de la mobilitat dels usos existents al Parc i els nous usos que es poden derivar 
del desenvolupament del PEPNat i la MPGM amb l’objectiu de poder adoptar mesures 
que fomentin l’accés racional i sostenible al Parc Natural de Collserola. 

2. La definició d’estratègies i actuacions (generals i concretes) per als diferents àmbits i 
usos admesos des de la MPGM i el PEPNat. 

En relació al primer punt i al potencial de mobilitat actual, calculada en uns 61.238 desplaçaments 
diaris segons estimacions de l’Estudi de mobilitat inclòs a l’Annex 523 i considerant totes les 
edificacions incloses en l’àmbit del Parc Natural, es planteja un escenari de mínims xifrat en 
51.676 desplaçaments/dia de cap de setmana (una disminució del 15,61% respecte l’actualitat). 
Aquest escenari considera una reducció important dels desplaçaments relacionades a les 
edificacions excloses del Catàleg degut a la extinció eventual d’algunes d’aquestes 
construccions. 

A partir d’aquesta anàlisi, l’estudi realitza una valoració global del PEPNat, per conèixer el 
compliment dels objectius de mobilitat, concloent que: 

— El Pla contribueix a contenir els desplaçaments. 
— És d’esperar que no es desenvolupi ni l’escenari màxim ni el mínim, sinó més aviat un 

punt intermig entre els dos. 
— El Pla ajudaria a projectar una realitat similar a l’actual. 

A partir d’una anàlisi multicriteri s’han analitzat els àmbits del Pla i a les edificacions admeses en 
el Catàleg de masies per tal d’avaluar el grau d’encaix amb l’objectiu del foment de l’accés 
racional i sostenible al Parc. En base a aquests resultats s’han fet ajustos a les propostes.  

Finalment el Pla incorpora les mesures de l’estudi que fomenten la mobilitat sostenible, tant per 
als àmbits, com per als usos en edificacions, la xarxa dinàmica per al lleure, així com mesures 
generals. 

En relació al segon punt, i en base a les propostes del PEPNat, s’ha fet una anàlisi específica en 
clau de mobilitat per tal d’avaluar l’encaix de les propostes i els canvis que aquestes suposaran 
en relació a la situació actual, sempre en clau de fomentar la mobilitat sostenible tal i com recull 
“l’Estudi de mobilitat” (Annex 5). Amb això, l’ordenació proposada al Parc Natural de Collserola 
ajusta el planejament i el dota d’una ordenació d’acord amb la realitat actual, donant resposta a 
les necessitats de regulació de la vialitat, l’ús públic, les edificacions i la xarxa de camins, entre 

                                                      

23 L’Estudi de mobilitat (Annex 5) fou redactat el 15 de març de 2018 i analitza la mobilitat associada als usos existents 
al Parc i als nous usos que es poden derivar del desenvolupament del PEPNat, segons les dades del moment de redacció, 
i s’han fet servir per acabar d’ajustar les propostes en relació als usos permesos en les construccions del Catàleg i a les 
estratègies del model d’ús públic, entre d’altres. 
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d’altres. Alhora, pel que fa a la mobilitat, es vol assegurar el foment de l’accés racional i sostenible 
al Parc Natural de Collserola. 

Així, en relació a la definició d’estratègies i actuacions per als diferents àmbits i usos admesos 
des de la MPGM i el PEPNat, cal tenir en compte que per l’admissió dels nous usos s’han tingut 
en compte diferents criteris entre els quals hi ha l’accessibilitat amb transport públic i la ubicació 
a la vora dels usos més intensos/impactants. D’altra banda, per reduir el pas de vehicles per la 
Serra el Pla preveu la concentració de l’ús públic a la vora tenint en compte la connexió amb el 
transport públic, la creació de les illes de tranquil·litat amb limitacions d’ús públic i mobilitat o la 
limitació d’aparcaments, entre d’altres. 

D’altra banda, en relació al plantejament d’una política de prevenció d’incendis cal tenir en 
compte dos aspectes:  

— En primer lloc, el fet que en les darreres dècades els incendis s’han vist afavorits pel 
canvi climàtic (augment de la temperatura i de les pluges torrencials i, conseqüentment, 
allargament dels períodes de sequera) i pels canvis en els usos del sòl (urbanització, 
abandonament dels cultius i augment de la massa forestal no gestionada). 

— En segon lloc, el fet que els incendis emeten grans quantitats de CO2 a l’atmosfera durant 
la combustió perquè s’allibera el carboni retingut als ecosistemes en forma de biomassa 
i perquè s’han destruït els arbres que fixaven el carboni (l’introduïen dins el cicle 
biogeoquímic d’un ecosistema); causa i contribució al canvi climàtic. 

Amb això, tenint en compte aquests aspectes, entre d’altres, el Pla aposta clarament per una 
política de prevenció d’incendis donat que es considera molt més efectiu i rendible 
econòmicament actuar en la reducció dels incendis que en la reparació dels danys ocasionats 
pel foc i les seves conseqüències.  

Finalment, en relació als vessants del foment de les energies renovables i l’increment de 
l’eficiència energètica, el PEPNat recull en el seu articulat referències explícites. Concretament, 
se’n fa referència a diversos articles: article 11. Canvi Climàtic, article 16. Protecció de recursos 
hídrics i dels cursos d’aigua, l’article 23. Tractament de les aigües residuals i l’article 67. Teixits 
urbans de baixa densitat situats a l’interior i al perímetre del Parc Natural. 

Finalment es preveu en el EAE, un sistema de monitoratge del Canvi Climàtic que pren una 
importància rellevant a l’hora d’avaluar l’evolució dels efectes i de les previsions dels escenaris. 
Aquest sistema, en incloure’s en les línies de treball del Parc, ha de permetre fer el seguiment, a 
través d’espècies bioindicadores, hàbitats i espècies més vulnerables presents al Parc, avaluar 
els efectes del canvi climàtic al Parc, i establir actuacions per augmentar la seva resiliència.  

Alhora, aquest sistema caldrà que estigui complementat i connectat amb d’altres estudis i equips 
de treball amb l’objectiu de compartir les dades i informació relacionada disponible d’altres 
entitats, administracions i xarxes d’observació climàtiques (Servei Meteorològic de Catalunya, 
ACA, CREAF, IRTA, CTFC, etc.). També es contempla la idea de que s’adhereixi a xarxes de 
treball on hi ha intercanvis d’experiències i s’impulsa la innovació en aquesta matèria. Aquestes 
xarxes són d’àmbit global, com per exemple la Xarxa Ciutats i Governs Locals Units, d’àmbit 
regional, per exemple l’Eurocities o d’àmbit estatal on destaca la Xarxa Espanyola de Ciutats pel 
Clima.  
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8.2.1.5. Foment de l’economia verda 

La necessitat d’implementar a escala global l’anomenada economia verda ve avalada per les 
institucions internacionals competents en la matèria que consideren que els espais protegits 
n’han de ser capdavanters en la seva implementació. Amb això, tenint en compte que més de la 
meitat de la superfície del Parc és de titularitat privada, des del Pla es considera que la 
dinamització del territori és rellevant per fomentar-ne la gestió, la preservació del paisatge i del 
patrimoni que el conformen. Amb això, el Pla Especial pretén fomentar l’economia verda, també 
en clau d’economia circular, amb l’objectiu principal d’afavorir la dinamització del territori i cercar 
activitats que permetin gestionar-lo de manera sostenible, tenint en compte els valors del Parc. 
Per tant, s’obre la possibilitat de desenvolupar nous usos, des de la MPGM i el PEPNat, sempre 
i quan siguin adients a un espai protegit, lligats a una gestió de les finques segons els criteris de 
l’òrgan gestor i en una construcció del catàleg (de la MPGM). 

Les estratègies que es plantegen pel foment de l’economia verda estan relacionades amb el 
foment de la corresponsabilitat i la cogestió a les finques privades, tenint en compte les 
característiques i la sensibilitat del territori. 

 

8.2.1.5.a. Corresponsabilitat i Cogestió 

El règim d’usos i la normativa de les actuals qualificacions urbanístiques del PGM i del PEPCo 
limita les activitats i usos a dur a terme al Parc. Això fa que, tenint en compte que gairebé 5.000 
hectàrees del territori del Parc (que representa el 60% del territori) són de titularitat privada, hi 
hagi una manca de gestió de bona part del territori que posa en perill la conservació dels valors 
ecològics de l’espai. 

Per tant, el PEPNat pretén buscar mesures de col·laboració públic - privada per lluitar contra 
l’abandonament dels construccions patrimonials i les finques amb l’objectiu d’aconseguir que el 
màxim del territori del Parc estigui gestionat. Així, en clau de corresponsabilitat i/o cogestió, el 
Pla Especial estableix l’obligatorietat de comptar amb un pla de gestió de la finca en el cas de 
desenvolupament de nous usos diferents a l’habitatge i l’equipament vinculat. L’objectiu és 
gestionar de forma global les finques del Parc i millorar l’estat de conservació dels boscos i dels 
espais oberts.  
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8.2.1.6. L’Eina multicriteri 

L’Eina multicriteri (EMC - Annex 1), basada en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), és un 
instrument d’anàlisi sistemàtic del territori que permet valorar i ponderar el seu estat actual, així 
com els efectes ecològics i ambientals que impliquen els usos i activitats existents i futures al 
Parc Natural. L’Eina forma part del model de gestió del Pla especial i és l’instrument que permetrà 
la gestió dinàmica i adaptativa del Pla. 

La normativa del Pla estableix en el seu article 5 la necessitat de que l’òrgan gestor s’encarregui 
del càlcul i seguiment dels indicadors plantejats en relació als objectius ambientals per tal 
d’avaluar el seguiment dels mateixos i l’evolució del model de Parc proposat. Alhora, caldrà 
també que s’encarregui de la definició dels criteris de desenvolupament de l’EMC.   

 

8.2.1.6.a. Mapes que conformen l’Eina multicriteri 

Són tres els mapes que conformen l’Eina:  

— El Mapa de Complexitat i funcionalitat ecològica mostra les àrees on els ecosistemes 
mostren més complexitat i tenen més interacció d’elements amb rellevància funcional. 
En aquest mapa els espais dels cursos del sistema hidrogràfic prenen rellevància, així 
com els àmbits amb una funció connectora. També s’han tingut en compte els boscos 
els quals tenen un paper com a embornals de carboni i els espais prèviament declarats 
com a reserves naturals parcials.  

— El Mapa de Vulnerabilitat analitza la vulnerabilitat, la fragilitat i la sensibilitat d’un territori. 
Dins del Parc hi destaquen la vessant barcelonina i la zona del Papiol com a zones 
d’elevada vulnerabilitat.  

— El Mapa d’Acumulació de pertorbacions antròpiques permet veure la concentració 
d’espais de les pertorbacions recollides al Parc tant per freqüentació d’elements com per 
impactes que antropitzen el medi. Totes les pertorbacions són d’origen humà i estan, 
majoritàriament, associades a la freqüentació o a la presència d’infraestructures. Així 
doncs, les àrees més pertorbades són les vores externes, així com l’eix viari i ferroviari 
que creua la Serra. L’interior de Collserola es veu principalment fragmentat per la 
presència dels corriols creats pels vianants i per les bicicletes. 

Els diferents mapes els conformen capes cartogràfiques que, a data de l’elaboració del present 
document, se disposa, i tenen l’escala i rigor que es considera adequada. Els tres mapes resultats 
estan pensats per fer-ne una lectura en global degut a l’elevat nombre d’interaccions que tenen 
entre ells.  

Malgrat l’Eina està formada per un elevat nombre de capes, aquestes no s’han generat a partir 
d’estudis específics creats amb la finalitat de l’Eina, sinó que aquesta recull informació molt 
diversa que s’ha analitzat en profunditat i basada en la cartografia actual, fent que no s’ofereixi 
un estudi exhaustiu sobre totes les variables i que, per tant, l’anàlisi que s’hagi de fer és en base 
a la creació d’un atles d’elements d’interès per a la planificació i la gestió enfocat en cada 
temàtica.  

Cal tenir present que aquesta Eina és una proposta metodològica i que s’anirà actualitzant i 
millorant per adaptar-se a l’evolució del territori i les seves dinàmiques. A mesura que es vagin 
fent modificacions, es podran establir noves prioritats de les temàtiques més rellevants a 
investigar i cartografiar del Parc.  
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8.2.1.6.b. Escales de treball de l’Eina multicriteri 

L’Eina permet fer el seguiment i avaluació de l’evolució del Parc en determinats paràmetres, 
valorant i ponderant el seu estat actual, així com els efectes ecològics i ambientals que poden 
derivar-se d’una determinada actuació que es vulgui portar a terme. Per tal de fer aquesta 
valoració, l’Eina treballa a tres escales diferents: 

— L’escala estructural 
— L’escala de projecte 
— L’escala de seguiment 

 

Escala estructural 

Permet dur a terme una anàlisi de l’encaix dels models del PEPNat (model d’ús públic, model de 
valorització dels recursos naturals, model d’infraestructures, etc.) en funció dels tres mapes clau 
que conformen l’Eina multicriteri, els quals estudien la complexitat i funcionalitat ecològica, la 
vulnerabilitat, així com l’acumulació de pertorbacions antròpiques. A partir d’aquests mapes es 
poden sintetitzar els valors, dinàmiques, vulnerabilitats i problemàtiques existents al Parc i veure 
l’encaix de les propostes del Pla amb el territori. 
 
 
Escala de projecte 

Els usos venen regulats a la MPGMCo, al Catàleg de masies i al PEPNat. Dins d’aquest marc de 
referència, l’escala de projecte afronta el procediment de caracterització de les activitats i usos 
permesos que presentin una sol·licitud per implementar-se al Parc. Així, en aquesta escala 
s’avaluen les característiques d’aquest usos i s’estableixen les condicions específiques per 
implantar-los.  

Per la caracterització de l’ús o l’activitat en qüestió s’ha dissenyat un checklist que serà emplenat 
per l’usuari i que integra la perspectiva ambiental a través de vectors ambientals. Alhora, el 
qüestionari analitza les pertorbacions potencials, les necessitats de la proposta en quant a 
serveis i infraestructures i la valorització de la magnitud dels impactes. Així, amb les respostes 
del checklist i la identificació de l’àmbit en qüestió per part de l’usuari, es preveu que 
automàticament l’EMC generi una bateria de documents de suport per la redacció de l’informe. 

Per tant, a escala de projecte l’EMC es planteja com un instrument de gestió que pretén facilitar 
la tasca de redacció d’informes dels serveis tècnics del Parc a l’hora d’informar sobre qualsevol 
intervenció que es pretengui dur a terme a l’espai de la Serra de Collserola. Amb això, tal i com 
es planteja l’EMC facilita: la recollida d’informació i documentació relacionada necessària per la 
elaboració de l’informe (antecedents, cartografia associada, planejament, normativa 
d’aplicació...); la caracterització de l’activitat o ús (a través d’un checklist que l’usuari ha 
d’emplenar a l’hora de fer la sol·licitud); els tres mapes a l’escala de l’àmbit d’estudi (complexitat 
i funcionalitat, vulnerabilitat i acumulació de pertorbacions antròpiques); així com la informació 
rellevant a tenir en compte en l’àmbit en qüestió (informació concreta de les capes presents a 
l’àmbit) i una proposta de directrius i recomanacions a tenir en compte que servirà de base per a 
la redacció de l’expedient. 
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Escala de seguiment 

L’escala de seguiment es planteja a nivell de gestió com una estratègia per fer un seguiment i 
anàlisi de les propostes i de l’encaix d’aquestes al territori a partir del plantejament dels indicadors 
i el seu corresponent anàlisis, així com l’actualització de les capes que conformen els mapes de 
l’Eina.  

En base a aquest seguiment es poden detectar tendències no desitjables i/o impactes 
acumulatius i, per tant, la necessitat de revisar els plànols que conformen l’Eina o el 
desenvolupament d’una modificació puntual o la revisió del Pla si es considerés necessari. 

Per l’escala de seguiment intervenen els tres mapes que conformen l’Eina: mapa de complexitat 
i funcionalitat ecològica, mapa de vulnerabilitat i singularitat i mapa d’acumulació de 
pertorbacions antròpiques. 
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8.2.1.7. Projectes addicionals per la millora de la conservació del Parc 

En paral·lel al programa d’actuacions que incorpora el Pla, es considera necessari que l’òrgan 
gestor del Parc defineixi una bateria de projectes addicionals per la millora de la conservació i 
per la compensació dels impactes residuals que tinguin en compte: 

— Els projectes addicionals per la millora de la conservació hauran d’incloure aquelles 
actuacions que es poden portar a terme com a compensació d’impactes residuals 
identificats en l’avaluació ambiental de plans, programes o projectes. Aquests projectes 
poden tenir lloc tant dins del Parc com a l’Espai funcional o, fins i tot, més enllà, en clau 
de connectivitat territorial amb la resta d’espais naturals propers.  

— La compensació s’haurà de fer d’acord amb l’òrgan ambiental i seguint els criteris 
establerts per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Actualment 
aquests criteris estan establerts en el document Criteris per a la sistematització de la 
compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la No Pèrdua Neta 
en biodiversitat, de data 2/11/2016, disponible al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.  

— La proposta haurà d’incloure aquells projectes que l’òrgan gestor consideri prioritaris per 
als objectius de conservació, i pot incloure projectes de restauració o millora de la 
biodiversitat en l’espai funcional, o bé de millora de la connectivitat en l’àmbit del Parc 
que per les seves característiques no puguin ser assumits per l’òrgan gestor. 
Específicament, i en base als objectius ambientals del Pla i l’estratègia ecològica, i 
d’acord amb la línia expressada al programa d’actuacions i com a mesura de gestió, es 
plantegen un seguit de criteris per la priorització d’aquests projectes addicionals, segons 
l’ordre següent: 

o La conservació i millora de la biodiversitat.  
o La millora dels serveis ecosistèmics i ambientals. 
o La reducció de les pertorbacions i riscos associats. 
o La diversificació de les activitats econòmiques rurals que comportaran la millora 

de l’estat de conservació de les finques i de l’entorn rural24. 

— En la definició i plantejament d’aquests projectes caldrà tenir en compte l’aplicació de 
solucions basades en la natura, amb l’objectiu que les accions plantejades estiguin 
inspirades, basades o copiades de la natura. 

 
Finalment, apuntar que una altra via per a dur a terme projectes addicionals per la millora de la 
conservació són els acords de custòdia del territori, estratègia per implicar a les persones, usuaris 
de terres i, si s’escau, l’administració en la conservació de la natura i el paisatge amb el suport 
d’una gran diversitat d’agents de la societat civil a través d’uns acords voluntaris entre les parts.  

  

                                                      

24 Tot i que aquest criteri no ha intervingut en la jerarquització de les propostes que inclou el Pla, per la naturalesa de les 
mateixes, es manté en el plantejament donat que es considera d’interès i s’hi pot donar resposta en un futur quan 
s’incloguin altres àmbits/projectes. 
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8.2.1.8. Canvi climàtic 

Tal i com s’apuntava a l’inici, el canvi climàtic és un eix transversal en tot el PEPNat en tant que 
serà el principal factor modulador de la Serra en els pròxims decennis. Així doncs, caldrà que el 
PEPNat tingui la capacitat d’adaptar-se a les noves realitats, al mateix temps que fomentar 
actuacions o iniciatives per poder ajudar a mitigar-ne els seus efectes. Aquestes iniciatives 
emmarcades en l’estratègia ecològica del PEPNat són diverses, alhora que tenen finalitats i 
orígens diferents, però totes coincideixen en reduir els efectes del Canvi Climàtic.  

Tot i que les diferents propostes ja s’han explicant als apartats anteriors, emmarcades sota un 
dels eixos de l’estratègia ecològica, a continuació hi ha un llistat per identificar-les per la seva 
relació amb la mitigació o l’adaptació al Canvi Climàtic, en tant que és un vector transversal: 

 Estratègia baixa en carboni: s’aposta per la mobilitat sostenible, concentració de l’ús públic 
a la vora i tenint en compte la connexió amb el transport públic, i es potencia l’ús de les 
energies renovables i l’increment de l’eficiència energètica (veure apartat 8.2.1.4.c Foment 
d’una estratègia baixa en carboni).   

 Sistema de monitoratge del Canvi Climàtic: permet fer un seguiment i una avaluació tangible 
dels efectes del canvi climàtic i la seva afectació sobre les espècies i els hàbitats del Parc, 
(veure apartat 9 Indicadors ambientals de l’EAE). 

 Gestió forestal adaptativa: permet plantejar actuacions de gestió forestal que integri la 
multifuncionalitat i complexitat dels boscos del Parc, tenint en compte el context de canvi 
climàtic i les principals pertorbacions (veure apartat 8.2.2.4.b Directrius de gestió forestal). 

 Fomentar l’economia verda i el consum de proximitat: potenciant el sector agrícola, amb els 
mosaics agroforestals, i el ramader, amb les pastures per gestionar els sotaboscs i altres 
espais oberts del Parc. Aquestes propostes van enfocades a fer que Collserola passi a ser 
un espai de producció d’aliments provinents de l’agricultura i/o ramaderia ecològica que 
promouen una economia circular al mateix temps que enforteixen el sentiment de pertinença 
i identitat local (veure apartat 8.2.1.5.a Foment de l’economia verda). 

 Incrementar la superfície gestionada del Parc, en bona part de caràcter privat, a partir de la 
coresponsabilitat lligada a l’admissió de nous usos a les construccions del Catàleg de masies 
de la MPGM. També es preveu un seguiment a través dels plans de gestió de la finca i dels 
indicadors a nivell de finca (veure apartat 9. Indicadors Ambientals de l’EAE). 

 

Finalment, es vol convertir el Parc en un espai educatiu i de sensibilització per la població sobre 
el canvi climàtic i a través de campanyes divulgatives dels efectes del canvi climàtic sobre el 
patrimoni natural del parc per així facilitar la comprensió del problema i la conscienciació social. 
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8.2.2.  Model de valorització dels recursos naturals  

8.2.2.1. General 

8.2.2.1.a. Objectius 

El PEPNat reconeix, d’una banda, la importància de les activitats primàries en la conservació del 
mosaic agroforestal, la millora de la biodiversitat, la disminució de la vulnerabilitat front els 
diferents riscos, la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i, de l’altra, el seu paper de 
generador de rendes econòmiques i dinamització del territori. Així, les activitats relacionades amb 
la producció de béns orgànics que es desenvolupen al Parc s’entenen com activitats 
econòmiques que, per damunt de tot, han de contribuir a la gestió de la biodiversitat i disminuir  
la vulnerabilitat front els diferents riscos.  

La regulació de les activitats agroforestals busca promoure la consolidació de les activitats 
agràries i forestals i la reactivació del sector primari, minimitzant els impactes i riscos sobre el 
medi derivades d’aquestes activitats i potenciant els beneficis i la dinamització del territori. Dins 
d’aquest marc de referència, i tenint en compte la pèrdua de biodiversitat i els possibles escenaris 
derivats del canvi climàtic, el Pla especial estableix els següents objectius generals:  

 Mantenir i millorar el mosaic agroforestal, identificant mecanismes per a la potenciació i 
consolidació de la superfície agrària i fomentant l’economia verda. 

 Promoure la gestió forestal i els usos i aprofitaments agropecuaris sota criteris de 
sostenibilitat que es basin en el respecte de la funció ecològica, social i el foment de la 
qualitat ambiental i paisatgística del Parc, apostant per una producció respectuosa amb 
el medi i, en darrera instància, ecològica. 

 Establir mecanismes que contribueixin a l'increment de la viabilitat de les activitats 
agràries, promovent la marca de qualitat de Collserola i una xarxa de comercialització i 
divulgació. 

 Reconèixer i facilitar l’establiment de les directrius del Pla Agropecuari del Consorci del 
Parc de la Serra de Collserola, actualment en fase d’implementació. 

En el desenvolupament de tots aquests temes s’han tingut en compte tant les condicions del 
context com les singulars característiques físiques i mediambientals de la Serra. 

 

8.2.2.1.b. Recursos hídrics 

Collserola és un espai especialment sensible al canvi climàtic i a la disminució de les 
precipitacions que aquest comporta. Dins d’aquest context, s’ha de vetllar per a garantir la 
protecció, preservació i manteniment de la xarxa hídrica, fonts, zones humides i altres punts 
d’aigua del Parc, protegint la dinàmica hidrogeològica natural i garantint la seva qualitat i quantitat 
de les aigües. A més, com a mesures específiques i de cara a controlar captacions 
indiscriminades, es recomana plantejar una protecció de conques que es considerin d’interès, 
com per exemple la conca de la riera de Vallvidrera.  
 
En paral·lel, les activitats que comporten aprofitament d’aigua han de tendir cap a la minimització 
del seu consum, prenent totes les mesures d’estalvi hídric, com l’establiment de sistemes 
d’aprofitament d’aigua de pluja i instal·lacions de basses o dipòsits per acumulació d’aigua pel 
reg, així com per el subministrament d’aigua per l’extinció d'incendis. Així  mateix, es recomana 
desenvolupar i distribuir varietats de cultius resistents a sequeres, pluges intenses, inundacions 
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i temperatures elevades, d’acord amb les directrius del Pla agropecuari, sempre que siguin de 
varietats autòctones i preferentment procedents de conreus ecològics. 
 

8.2.2.1.c. Sistemes de tractament i depuració de les aigües residuals 

L’apartat 8.2.5 Model per a les infraestructures i els serveis estableix la necessitat de comptar 
amb sistemes de tractament i depuració d’aigües residuals i de garantir efluents no contaminants. 
A més, la normativa del Pla estableix un ordre de prioritat de cara als sistemes de depuració a 
aplicar. Aquest ordre respon a la necessitat de minimitzar les pertorbacions dins l’espai protegit. 
Així, quan sigui possible i sempre que les obres de connexió no generin un major impacte, es 
prioritzarà la connexió a la xarxa de clavegueram, i en segona instància, la depuració autònoma 
de les aigües residuals mitjançant sistemes naturals. 

Si s’opta per un sistema de sanejament autònom, l’òrgan gestor pot establir més restriccions que 
les prescripcions tècniques que estableix l’ACA en relació al sanejament domèstic autònom per 
tal d’assegurar la comptabilitat amb les exigències del medi ambient i la salut pública. 

 

8.2.2.1.d. Construccions 

La regulació proposada busca incentivar la recuperació, reutilització i el manteniment de les 
masies, cases rurals i altres construccions que calgui preservar, així com el desenvolupament 
d’activitats ramaderes, agrícoles i forestals (economia verda) que aportin valor al territori i 
contribueixin a mantenir i millorar els valors ecològics i els serveis ecosistèmics de la Serra de 
Collserola. 

A continuació, es detallen els criteris que cal tenir en compte en les construccions rústiques, tant 
existents com noves. Els principals aspectes considerats són els criteris d’integració paisatgística 
i l’encaix de les construccions rústiques amb el model de Parc. Tots ells fan referència a les 
construccions i edificacions existents i noves. 

 
Criteris d’integració paisatgística 

Totes les construccions, espais annexos i elements auxiliars del sector primari, han de complir 
amb els següents criteris d’integració paisatgística: 

 Comptar amb una localització adequada, evitant zones visualment fràgils, ja siguin 
indrets elevats, freqüentats o visualment dominants. Per a qualsevol nova instal·lació 
caldrà fer una anàlisi de visibilitats de l’emplaçament (visibilitat de la parcel·la des de 
l’entorn i des dels camins i principals fites properes) per tal d’emplaçar-les en les zones 
de menor fragilitat. Així mateix, si s’escau, caldrà estudiar les mesures d’apantallament 
més idònies. 

 Allunyar les construccions de les zones fluvials, tal com les defineix la legislació sectorial 
corresponent, situant-les a la part més allunyada de la finca respecte al curs fluvial. 

 Adaptar les instal·lacions a l’estructura de paisatge, evitant modificacions topogràfiques 
considerables, desmunts o terraplens amb gran impacte visual o murs de contenció, 
compensant en tot cas al màxim els moviments de terra. 

 Preveure una composició de conjunt de les edificacions, agrupant funcions i compactant 
els conjunts per tal d’alliberar sòl, tot proporcionant les construccions a la dimensió i 
escala de l’entorn.  
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 Optar per la volumetria mínima funcional i el disseny senzill, minimitzant la presència de 
volums annexos i tenint cura de la composició de les façanes i cobertes. 

 Unificar formes, volums i colors dels elements auxiliars de l’activitat del sector primari 
(basses, dipòsits d’aigua o gas, femers, grups electrògens, instal·lacions solars 
fotovoltaiques, etc.) integrant-los a les edificacions sempre que sigui possible. 

 Evitar grans explanacions ocupades per vehicles i prioritzar els paviments permeables i 
naturals. 

 Orientar els elements construïts de manera que puguin disposar de llum natural durant 
gairebé tot el dia i que es pugui afavorir la ventilació creuada i evitar l’exposició dels 
usuaris a les males olors. 

 Tendir cap a la homogeneïtzació dels materials, optant per solucions constructives 
tradicionals, utilització de materials propis o adaptats al paisatge i colors que s’integrin 
fàcilment al fons escènic. 

 Introduir plantacions vegetals pròpies de la zona o autòctones que suavitzin les relacions 
amb els elements de l’entorn, que facin una transició progressiva entre els espais, que 
acotin l’espai propi de l’activitat, que disminueixin la visibilitat de les futures construccions 
i que creïn zones d’ombra. 

A iniciativa de l’òrgan gestor es podran preveure  mecanismes, com ara ajuts a l’hora de demanar 
llicència per realitzar reformes o ampliacions, per tal d’aconseguir la progressiva adequació 
ambiental i paisatgística de les construccions existents. Aquests mecanismes es definiran 
d’acord amb la normativa del Pla i els criteris de gestió del Parc. 

 
Encaix de les construccions rústiques amb el model de Parc 

El Pla distingeix entre aquelles explotacions pròpies d’explotacions agrícoles i ramaderes 
d’aquelles construccions destinades a activitats de suport del model agrari del Parc. Les primeres 
comprenen explotacions destinades al conreu i a la criança d’animals i engloben tant masies i 
edificacions rústiques com les seves instal·lacions auxiliars. D’altra banda, les construccions de 
suport es corresponen amb aquelles edificacions del Catàleg de masies on s’admeten usos 
artesanals i d’equipament vinculats a la pràctica agrària del Parc. 

Construccions pròpies d’explotacions rústiques 

Per tal de contribuir a la conservació i millora del patrimoni construït del Parc, caldrà prioritzar la 
utilització d’edificacions existents, preferentment aquelles construccions amb valors 
arquitectònics i històrics incloses al Catàleg de masies. En segon lloc, si aquesta opció no és 
factible, s’admeten excepcionalment noves construccions rústiques. En els apartats sobre 
8.2.2.2. Usos i activitats agrícoles i 8.2.2.3. Usos i activitats ramaderes es detallen les 
construccions que, de forma excepcional, es permeten en relació a aquests usos. En tot cas, 
caldrà considerar també la idoneïtat de la seva ubicació a la vora externa del Parc, fora de l’àmbit 
del Decret, tant dins com fora de l’Espai funcional.  
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Diagrama 36: Finques agrícoles i construccions associades: mosaic agrícola (marró); conreus sense finca amb 
construcció associada (vermell), unitats de finca (línia grisa discontinua) 
Font: AMB, CPSNC 

Si les noves construccions s’ubiquen dins l’Espai funcional, caldrà tenir en compte les diferents 
tipologies d’espais d’aquest àmbit i les determinacions que li són d’aplicació. Si se situen dins del 
Parc, caldrà requerir informe previ de l’òrgan gestor del Parc per a la seva  implantació i analitzar 
les seves implicacions ambientals, evitant afeccions sobre el medi i donant compliment als 
objectius ambientals establerts pel Pla especial (veure apartat 8.2.4.3 Mesures ambientals per a 
la intervenció sobre l’edificació). Així mateix, amb el cessament de l’ús, s’haurà de desmuntar la 
construcció i tornar el terreny a les condicions prèvies a la seva instal·lació. 

Pel que fa a les construccions i instal·lacions existents, el Parc compta també amb instal·lacions 
que, tot i que tenen un ús compatible amb el model del Parc, tenen uns paràmetres urbanístics 
que no s’adiuen amb els objectius del PEPNat. En aquest cas, aquestes instal·lacions, sempre 
que s’hagin implantat legalment, seguiran en la mateixa situació que tenen en l’actualitat, sense 
admetre més ampliacions de les instal·lacions. En qualsevol cas, l’activitat no podrà augmentar 
la intensitat d’ús o perjudicar la conservació de la biodiversitat.   

 

Construccions de suport a l’activitat agrícola i ramadera 

El Parc disposa d’un conjunt de edificacions de reconegut interès arquitectònic i històric que cal 
mantenir i rehabilitar, són les construccions que conformen el Catàleg de masies, cases rurals i 
altres construccions en sòl no urbanitzable. Així, es recomana, en coherència amb l’estratègia 
agrària i d’acord amb les previsions del Pla Agropecuari aprovat per l’òrgan gestor, que aquelles 
construccions del Catàleg on s’admeten usos artesanals i d’equipament vinculat es puguin 
destinar respectivament a alguns dels usos definits en el següent quadre:  
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Usos de suport a l’activitat 
agrícola, ramadera  i forestal  

Objectius 

Usos artesanals i agrobotigues 

‐ Consolidar els circuits curts i de venda directa, 
‐ Facilitar l’elaboració i transformació artesanal dels recursos 

naturals i agropecuaris, 
‐ Facilitar la comercialització dels productes obtinguts vinculats a la 

mateixa finca o finques de l’entorn territorial. 

Equipaments d’articulació del 
sector primari i coordinació amb 
l’òrgan gestor 

‐ Promoure la cooperació entre la pagesia i l'òrgan gestor del Parc  
per a buscar sinergies que afavoreixin ambdues parts, 
mancomunar esforços i interessos, planificar conjuntament i de 
forma sistemàtica i  aconseguir una gestió compartida. 

‐ Promoure el foment d’espais de trobada i coordinació de la 
pagesia de Collserola, per a reforçar els mecanismes participatius 
i de cooperació estables o formals entre el sector primari de la 
Serra.  

‐ Acollir també les necessitats d’assessorament i formació als 
agricultors, ramaders i propietaris forestals tant per a facilitar el 
suport necessari a la gestió econòmica (pla de negoci) de 
l’activitat, com al funcionament correcte de les explotacions i 
l’orientació cap a mètodes de producció ecològica. 

Equipaments de recerca i 
innovació  

‐ Promoure la recerca de varietats de cultius locals i tradicionals, 
amb la col·laboració i implicació de la pagesia de Collserola, 
aprofitant el coneixement i les experiencies dels pagesos, i en 
coordinació amb l’òrgan gestor del Parc.  

‐ Promoure col·laboracions amb entitats especialitzades i centres 
de formació agrària per tal d’aprofundir també en temes 
d’eficiència energètica i economia circular. 

Equipaments socials i/o 
educatius  

‐ Fomentar la part social, educativa i de lleure de les activitats del 
sector primari, dins d'un marc de conservació de la biodiversitat, a 
través de la implantació d’equipaments de pràctiques agrícoles 
amb finalitats terapèutiques i socials que poden generar ocupació 
social. Com en l’exemple actual de Can Calopa de Dalt, que 
combina un projecte productiu amb la integració social i laboral de 
persones amb discapacitat psíquica. 

Taula 39: Usos de suport a l’activitat agrícola, ramadera i forestal del Parc a les Construccions del Catàleg de masies.  
Font: AMB. 

 

8.2.2.1.e. Tractament de l’entorn 

Les propostes del Pla en relació al tractament de l’entorn fan referència principalment als 
tancaments, els moviments de terra i l’obertura de pistes i camins. 
 

Tancaments 

Les tipologies de tancaments varien segons els àmbits on es troben (sòls forestals, sòls agrícoles 
o explotacions ramaderes, zones limítrofes a sòl urbans) d’acord amb la necessitat de tancament 
( límit propietat, protecció intimitat habitatges, danys pels senglars, etc.).  

Com a criteri general, i per tal de garantir el moviment lliure de la fauna salvatge i minimitzar els 
impactes visuals i paisatgístics sobre el medi natural i la fragmentació del territori, s’han d’evitar, 
en la mesura del possible, els tancaments. Es recomana, doncs, quan sigui funcionalment 
factible, la utilització d’altres sistemes per l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de 
l’activitat. 

En el cas que l’ús de tancaments sigui imprescindible, caldrà donar compliment a la regulació 
establerta en la normativa del Pla. El binomi usos-activitats i valors ecològics és el que conforma 
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el paisatge del Parc. Així, la regulació dels tancaments respon a la necessitat de modular 
convenientment aquest paisatge i minimitzar els impactes sobre el medi. 

En qualsevol cas, abans de la implantació de qualsevol tancament, l’òrgan gestor ha d’avaluar 
les propostes i plantejar si fos el cas modificacions per tal que puguin encaixar en el context del 
territori i els objectius del Pla especial. 

 

Moviments de terra 

Els moviments de terra relacionats amb les activitats primàries han de respectar els elements 
d’estructura de paisatge (trama parcel·laria, topografia, vegetació, etc.), evitant modificacions 
topogràfiques profundes o desmunts i terraplens amb gran impacte visual. En qualsevol cas, 
s’han de compensar al màxim els moviments de terra, per tal de minimitzar els impactes sobre 
el medi. 
 

Obertura de pistes i camins 

Els criteris generals pel que fa a la xarxa de camins del Parc es desenvolupen a l’apartat 8.2.5.4a. 
La Xarxa de camins del Parc del capítol Model per a les infraestructures i serveis d’aquesta 
memòria. D’acord amb aquest apartat, es prioritza la xarxa de camins existents i, si calen nous 
camins per a la reactivació de l’activitat agrària, la recuperació de camins històrics. 

En el cas particular dels camins de desembosc, aquests hauran d’estar previstos dins dels 
instruments d’ordenació forestal  que a la vegada han de ser informats per l’òrgan gestor del 
Parc. En qualsevol cas, hauran de complir també amb els criteris ambientals descrits a la 
normativa del Pla. Amb la finalització de l’activitat, caldrà garantir la restauració de l’entorn on 
s’insereix el camí i evitar la seva consolidació. 
 

8.2.2.1.f. Gestió de la finca 

El Pla especial promou l’establiment de sinèrgies entre l’òrgan gestor i els propietaris de finques 
agroforestals per tal d’aconseguir una planificació conjunta d’estratègies per a la reactivació del 
sector que permetin una gestió del Parc coherent amb els objectius de la declaració de Parc 
natural. 

Aquestes sinèrgies es plantegen a partir de dues perspectives: la generació d’activitats que 
atribueixen valor afegit al territori, com ara les primàries, i el foment de mecanismes que 
contribueixin a la gestió i preservació dels valors del Parc sota criteris de sostenibilitat. En aquest 
sentit, el Pla especial estableix l’obligatorietat de redactar i tramitar un pla de gestió de la finca 
per al desenvolupament d’usos diferents al d’habitatge i equipament vinculat.  

Els compromisos de gestió de les finques agroforestals per part de la pagesia i propietaris 
forestals, es concretaran en coordinació amb l’òrgan gestor i seran proporcionals a les 
característiques de la finca i particularitats dels usos a desenvolupar. En especial caldrà 
considerar el manteniment dels camins i marges de cultius, el conreu de les Àrees prioritàries 
per a l’agricultura definides en el plànol d’ordenació: 5. Usos i activitats agrícoles, ramaderes, 
forestals i de valorització dels recursos naturals, les particularitats dels àmbits d’ordenació 
específica definits a l’article 31 de la normativa, així com la presència d’HIC prioritaris dins de la 
finca, entre d’altres aspectes. 

La gestió agrícola, ramadera i forestal està regulada per la legislació sectorial i ha de donar 
compliment als criteris que estableixen les Directrius de gestió dels espais de la xarxa Natura 
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200025. La gestió forestal ha de seguir també les Directrius de gestió forestal sostenible, 
elaborades per la Conferència Ministerial sobre la Protecció de Boscos a Europa (Forest Europe). 
En tot cas, l’òrgan gestor pot regular, de manera justificada, aspectes específics per tal d’assolir 
en àrees concretes una millor protecció dels valors naturals i ecològics del Parc, com en el cas 
de les hípiques. 
 

8.2.2.1.g. Rompudes 

S’admeten les rompudes forestals per tal de fomentar el mosaic agroforestal o per a la creació 
de zones de pastures, dins del marc de prevenció d’incendis forestals i gestió d’hàbitats. En tot 
cas, caldrà donar compliment a la normativa sectorial corresponent i els projectes s’han 
d’emmarcar dins d’un pla de gestió integral de la finca on s’ubiquen i comptar amb l’aprovació 
prèvia de l’òrgan gestor. De cara a la valoració dels projectes de rompudes s’han de considerar 
aspectes importants com ara el caràcter de les propostes, la superfície i els pendents de la 
rompuda i l’estat evolutiu del bosc en qüestió. Es tindrà en compte també la coincidència amb 
una Àrea prioritària per a l’agricultura, donat que es tracta de terrenys que han estat conreats.  

Així mateix, caldrà sotmetre les propostes de rompuda a avaluació ambiental, per tal de valorar 
els efectes que l’execució de les mateixes pot causar sobre el medi. En aquest sentit, les 
rompudes han de ser respectuoses amb els elements que afavoreixen la connectivitat biològica 
i han d’evitar els riscos per a la fauna. En tot cas l’òrgan gestor determinarà els períodes que 
està permès realitzar treballs de rompuda, per tal de garantir el manteniment i millora de la 
biodiversitat.  

 

8.2.2.1.h. Patrimoni agrari 

El Pla posa en valor aquells elements d’interès paisatgístic relacionats amb la història 
agropecuària. Dins d’aquesta categoria s’inclouen des de les cabanes de pedra seca, aixoplucs 
i elements relacionats amb la infraestructura hidràulica tradicional, fins els camins ramaders. Els 
primers s’inclouen en l’Inventari del patrimoni cultural mentre que els segons compten amb 
estratègies pròpies. El reconeixement i posada en valor de tots ells forma part de les propostes 
d’ús públic. 
 
L’Inventari del patrimoni cultural  

Per tal de salvaguardar i difondre els valors del patrimoni agropecuari, el Pla especial identifica 
els vestigis de l’activitat agrícola i altres elements relacionats amb la història agropecuària i els 
incorpora a l’Inventari de patrimoni cultural (Annex 9). Aquest document inclou, entre d’altres, 
construccions protegides, com masies incloses en alguna figura de protecció, i elements d’interès 
paisatgístic, com fites, construccions de pedra seca, i elements relacionats amb el paisatge de 
l’aigua. 

El Pla especial reconeix el valor històric, paisatgístic i cultural d’aquest patrimoni i li atribueix un 
valor divulgatiu amb la seva integració i difusió, en la mesura del possible dins la xarxa dinàmica 
per a l’ús públic (veure apartat 2d. La xarxa dinàmica per a l’ús públic del capítol 8.2.3. Model 
d’ús públic). Així, els elements propers a la xarxa dinàmica s’incorporen com a fites interiors del 
Parc, amb una senyalització adequada i informativa.  

                                                      

25 Instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió mediterrània catalana. Annex 8 de l’Acord de Govern GOV 

112/2006, de 5 de setembre.  
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Els camins ramaders 

En el cas dels camins ramaders es distingeix la via pecuària documentada dels itineraris actuals 
dels ramats. Pel que fa al primer, reconeixent les diferents funcions d’aquests camins -de pas de 
ramat transhumant, ecològica, cultural i social- es proposa la seva senyalització i integració, en 
la mesura del possible, a la xarxa dinàmica per a l’ús públic del Parc. El plànol d’ordenació 5. 
Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals recull el 
seu traçat i les fitxes de l’Inventari de Camins (Annex 10) les seves característiques bàsiques.  

A part dels aspectes, objectius i propostes de caràcter general que s’apliquen al sector primari, 
el Pla estableix uns objectius i propostes específiques per cada tipus d’activitat. Aquestes es 
desenvolupen a continuació dins de cada apartat corresponent. 
 

 

8.2.2.2. Usos i activitats agrícoles 

8.2.2.2.a. Objectius 

En desenvolupament dels objectius generals esmentats anteriorment s’estableixen uns objectius 
específics de cara a les activitats agrícoles, que es resumeixen a continuació: 

 Ampliar la base territorial destinada a l’activitat agrícola. Tal com recull la diagnosi, 
actualment hi ha molt poca superfície destinada a l’activitat agrícola.  No obstant, en els 
últims temps es detecta un augment en la demanda local del productes de qualitat i de 
persones que es volen dedicar a aquesta activitat. 

El concepte d’ampliació de la base territorial destinada a conreus és conforme amb 
l’actual interès que mostra la pagesia de Collserola d’augment de la producció, i per tant 
la necessitat de treballar més terra26 per a poder augmentar la viabilitat econòmica dels 
seus projectes. Això és compatible, també, amb els objectius de foment amb el mosaic 
agro-forestal i amb altres objectius del Pla agropecuari com ara la creació de la borsa de 
terres o el foment de la custòdia de les finques. 

 Recuperar l’estructura tradicional dels camps regenerant els marges dels cultius. La 
recuperació de l’estructura tradicional dels camps, corresponent a una ocupació coherent 
amb les característiques físiques i morfològiques del territori, és clau pel manteniment 
del mosaic agroforestal. Els marges dels cultius, a part de la seva funció de delimitar 
propietats i parcel·les, és fonamental per la seva funció ecològica, ja que fomenta la 
biodiversitat i millora el balanç hídric dels conreus.  

 Regular els horts en clau de Parc. Els objectius del Pla en relació als horts són la 
recuperació paisatgística dels àmbits ocupats per horts marginals, així com una regulació 
dels horts socials (municipals i comunitaris) que afavoreixi els valors ambientals del Parc. 

Per assolir aquest objectius el PEPNat defineix propostes concretes en relació als següents 
temes: 

 Àrees prioritàries per a l’agricultura 
 Superfície mínima de conreu i segregacions 
 Tipologies de conreu  
 Marges de cultiu 
 Horts 

                                                      

26 Informació del document Diagnosi tècnica: Les experiències de producció agrària del PNSC, Associació Arran de Terra. 
Eines per la Dinamització Local Agroecològica, març 2017 
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8.2.2.2.b. Àrees prioritàries per a l’agricultura 

El PEPNat, per tal de facilitar les propostes del Pla agropecuari en la consolidació de l’activitat 
agrícola i assumint la situació preocupant de la minva actual de l’extensió destinada a conreus, 
proposa l’ampliació de la base territorial disponible per a aquest ús. Això es fa tant per 
complementar la producció de camps cultivats actius, com per a potenciar projectes productius 
nous.  

El Pla especial, en coherència amb el Pla agropecuari del Parc, estableix unes zones òptimes 
per a ser conreades. Aquestes zones es corresponen amb àrees de cultius actuals i cultius 
fàcilment recuperables. Aquests últims abasten terrenys que es van deixar de cultivar en els 
darrers anys però que encara conserven l’aspecte d’un camp de conreu i el bosc no hi ha entrat 
(només hi ha vegetació herbàcia o arbustiva) o bé només hi comença a aparèixer algun arbre 
forestal. La seva delimitació parteix de l’anàlisi de les parcel·les agrícoles realitzat pel consorci 
del Parc l’any 2007-10 i actualitzat amb les dades del SIGPAC de l’any 2018,  i s’han definit en 
coordinació amb l’òrgan gestor. 
 
Tot i que en principi s’admet, d’acord amb la legislació sectorial, l’agricultura en tot el Parc, 
s’entén que per la conservació i millora dels valors del Parc, la pràctica d’aquesta activitat és 
especialment idònia en aquests espais potencials. 
 
La definició de les Àrees prioritàries per a l’agricultura permet tenir localitzades les terres amb 
les millors condicions per a ser conreades, conèixer la seva situació actual, establir uns criteris 
de valoració de les parcel·les agrícoles, i facilitar, en darrera estància, el contacte entre 
propietaris i agricultors interessats.  

Aquesta delimitació permet també la identificació de finques privades amb potencial agrícola i 
construcció patrimonial associada que poden ser estratègiques per a la política de reactivació de 
l’activitat agrària encetada pel Parc en els darrers anys. 

El PEPNat defineix les Àrees prioritàries per l’agricultura en els plànols d’ordenació 5. Usos i 
activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals i 8. Síntesi del 
model de Parc per sectors. 
 

8.2.2.2.c. Superfície mínima de conreu i segregacions 

Les unitats mínimes de cultiu s’estableixen segons el Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats 
mínimes de conreu, i són de 3 hectàrees pel secà i 1 hectàrea per regadiu. 
 

8.2.2.2.d. Tipologies de conreu 

L’agricultura al Parc s'ha de portar a terme de manera que siguin compatible amb la conservació 
de l'espai. En aquest sentit, l’agricultura es farà amb criteris d’agricultura ecològica i adaptada a 
les condicions climàtiques del Parc. En tot cas es recomana la transició cap a mètodes 
d’agricultura respectuosa amb el medi ambient. Així mateix, a les Reserves naturals parcials 
l’agricultura serà obligatòriament ecològica. 

Pel que fa al tipus de cultiu, tenint en compte el canvi climàtic i les futures necessitats d’aigua, el 
PEPNat estableix com a cultiu més recomanable per a la Serra de Collserola el cultiu de secà. 
El Pla recomana també, dins del context d’afavorir la diversitat biològica i conservar l'estructura 
del paisatge agrícola en mosaic, la sembra de barreges de cereals i lleguminoses, pràctica 
aplicable tant als cultius existents com als futurs. 
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De cara al cultiu de regadiu, caldrà incentivar l’aprofitament d’aigua de pluja i prendre les mesures 
adients d’estalvi d’aigua. Es considera convenient que aquest tipus de conreus se situïn a l’ Espai 
funcional o a àmbits de la vora del Parc. La motivació és doble. D’una banda és important 
destacar la seva funcionalitat com a zona tampó entre els espais oberts de dins i fora del Parc. 
De l’altra, la ubicació a la vora facilita l’accés a l’aigua en cas que fos imprescindible la connexió 
a xarxa i s’evita així el possible impacte ambiental i paisatgístic de les obres i instal·lacions 
d’abastament. 
 
8.2.2.2.e. Marges de cultiu 

S’ha d’evitar la pèrdua de la superfície de marges de cultiu ja que es tracta de petits ecosistemes 
que funcionen com a refugis de biodiversitat. En cas que resultin afectats per la gestió agrària o 
per obres de millora de les infraestructures, es procurarà en primera instància evitar la disminució 
de la superfície de marges, disposant les superfícies perdudes en altres localitzacions. A més, 
donada la seva importància per a la preservació i millora dels valors ambientals del Parc, es 
procurarà el manteniment de la vegetació, arbres i murs de pedra seca que conformen els marges 
dels conreus, evitant, en la mesura del possible, una reducció apreciable de la superfície agrària 
útil. El text normatiu del Pla especial estableix les condicions de regulació dels marges de 
conreus, amb l’objectiu de protegir i millorar la biodiversitat al Parc.  

 
8.2.2.2.f. Horts 

El Pla distingeix entre els conreus hortícoles professionals i els horts. Els primers es corresponen 
amb el conreu hortícola professional: són les explotacions agrícoles d’horta. En el 
desenvolupament d’aquesta activitat caldrà donar compliment a la unitat mínima de cultiu i a la 
resta de determinacions que estableix la legislació sectorial.  

D’altra banda, els horts es classifiquen en horts comunitaris d’iniciativa pública, horts individuals 
o familiars, i horts marginals. Els primers compleixen una funció d’interès social. Els segons són 
horts de propietat privada situats prop d’una edificació inclosa en el Catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable i orientats a satisfer les necessitats 
d'autoconsum familiar. Els últims, per contra, es corresponen amb els anomenats horts informals. 
En clau de Parc aquests horts presenten una sèrie de deficiències com l’impacte paisatgístic, 
l’acumulació de materials de rebuig i el barraquisme.  

Els horts comunitaris d’iniciativa pública es consideren equipaments urbans i no pas una activitat 
agrícola amb una finalitat econòmica. Compleixen una funció social i de benestar, i també 
ambiental, amb l’aportació a la diversitat ambiental afavorint determinades espècies i la millora 
de paisatge de les zones de transició entre ciutat i espais oberts. Per aquestes raons, el Pla 
especial reconeix aquest tipus d’agricultura urbana i recomana la seva ubicació en sòls fora del 
Parc, ja que pertanyen més al mon urbà. No obstant, s’admet també aquests tipus d’activitat dins 
del Parc quan se situen a la vora externa,  entesa com una franja de 400 metres des del límit 
exterior de l’espai protegit.  

Els horts comunitaris d’iniciativa pública han d’oferir uns determinats serveis, s’han d’ubicar 
seguint criteris d’inserció al lloc i han de tendir a incorporar mètodes d’agricultura ecològica. A 
més a més han de fomentar la sensibilització ciutadana i l’educació en termes d’alimentació 
saludable i de proximitat. Aquesta categoria d’horts socials podria acollir també els usuaris del 
horts marginals, el destí dels quals és necessàriament l’extinció.  

Els horts individuals, en canvi, són horts d’autoconsum que es corresponen amb una activitat no 
professionalitzada gestionada pels propietaris mateixos. 
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Finalment, els horts marginals tenen un impacte molt negatiu en el medi, tant visual, per l’excés 
de petites construccions o barraques de materials diversos, tancaments, reg amb bidons, etc., 
com ambiental, per la precarietat de l’activitat en sí i les condicions en les que es duu a terme. A 
més a més, de cara al paisatge, aquest tipus d’ocupació dispersa del sòl suposa una 
fragmentació -tot i que a petita escala- del territori. En aquest sentit, la seva regulació es 
considera imprescindible.  

El PEPNat estableix que els espais ocupats pels horts marginals s’han de recuperar amb 
projectes específics de restauració. Aquests projectes s’orientaran vers el restabliment de la 
realitat física alterada, establint les condicions de topografia i vegetació, o la seva recuperació 
com a conreus hortícoles o horts comunitaris, sempre i quan compleixen amb la regulació 
proposada. En tot cas, s’ha de garantir la connectivitat ecològica interrompuda per l’ús emprat 
(veure plànol d’informació: 21.Horts marginals). 
 
8.2.2.2.g. Construccions agrícoles 

Tal i com s’apunta a l’apartat 8.2.2.1.d Construccions, amb caràcter general no s’admeten les 
noves construccions o instal·lacions vinculades a l’ús agrícola, que han d’integrar-se en les 
construccions existents. 

De forma excepcional, en les Àrees prioritàries per a l’agricultura es permetran noves 
construccions indispensables per a l’activitat agrícola en finques que no comptin amb una 
construcció rústica compatible amb el model del Parc. Les noves construccions han de situar-se 
obligatòriament en finques superiors a la unitat mínima de conreu, fora de les reserves naturals 
parcials, els Espais d’interès connector i la xarxa hídrica. Constaran de planta baixa i es 
destinaran a l’aixopluc d’eines i maquinària.  

Així mateix, en les Àrees prioritàries per a l’agricultura s’admeten instal·lacions auxiliars 
desmuntables per l’activitat agrària sempre que sigui de conreu de planta viva per la pròpia 
explotació i amb l’objectiu d’allargar el cicle del cultiu, amb les següents condicions: 

 No es podran ubicar en els espais d’interès connector, ni en les reserves naturals parcials 
ni en la xarxa hídrica, incloent en els dos últims casos la zona d’influència que s’estableix 
en 100 metres. 

 Se situaran obligatòriament en finques superiors a la unitat mínima de conreu, en el lloc 
més integrat a nivell paisatgístic. Així mateix, quan a la finca hi hagi hàbitats d’interès 
comunitari prioritaris, s’hauran d’establir les mesures que garanteixin la seva 
conservació, d’acord amb el que estableix la Directiva d’Hàbitats.  

 L’ocupació màxima no superarà el 5% de la unitat mínima de conreu i en cap cas serà 
superior als 500 m². L’alçada màxima total serà de 4 metres. Aquests paràmetres 
obeeixen a la necessitat de garantir l’equilibri entre la preservació i millora dels valors del 
Parc que n’han justificat la declaració de Parc natural i el foment del mosaic agro-forestal. 
La ubicació d’aquestes construccions haurà de complir sempre amb els criteris 
d’integració paisatgística (8.2.2.1.d construccions), i per tant, se situaran sempre en el 
lloc que generin menys impacte visual.  

 Caldrà redactar un projecte tècnic que haurà de garantir les condicions de seguretat per 
tal d’evitar danys propis o a tercers.  

 Les condicions de drenatge i canalització de l’evacuació de les aigües es dissenyaran 
de manera que no es degradi l’entorn de les instal·lacions. 

 Pel que fa als  materials i acabats, comptaran amb una superfície de façana translúcida 
o transparent. A l’interior d’aquestes instal·lacions només es podran pavimentar amb 
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rajoles o paviments continus les zones de pas i instal·lar plataformes de suport a les 
banquetes i per la maquinària necessària, segons la tecnologia utilitzada. Així mateix, 
caldrà tenir cura dels materials utilitzats en les instal·lacions de conreu un cop finalitzada 
la seva funció. 

 No es podran destinar a magatzem o garatge. 

‐ La llicència que autoritzi la instal·lació quedarà condicionada a l’acceptació quan cessi 
l’ús de l’obligació de desmuntar o enderrocar la instal·lació i de restaurar la realitat física 
alterada en el termini màxim de quatre mesos. 

 

8.2.2.3. Usos i activitats ramaderes 

 

8.2.2.3.a. Objectius 

Les zones de pastura formen part del mosaic agroforestal. Aquesta pràctica no només contribueix 
al manteniment d’aquest paisatge sinó que té moltes possibilitats com instrument de gestió de la 
vegetació. Per aconseguir els objectius generals de revalorització dels recursos naturals en el 
sector de ramaderia, el PEPNat estableix el següent objectiu específic: 

 Fomentar la pastura extensiva controlada com a eina de prevenció d’incendis forestals i 
gestió d’habitats. 

Tal i com s’apunta a la diagnosi, la pastura extensiva controlada reporta diferents beneficis pel 
Parc. Com eina de manteniment de les franges de baixa combustibilitat és una pràctica que 
permet reduir la biomassa i els costos derivats del tractament de la vegetació d'aquests àmbits. 
Així mateix, la pastura extensiva controlada és una molt bona eina per a la gestió de les 
repoblacions, els prats d’albellatge i altres àmbits de vegetació oberta del parc. 

Les propostes específiques del Pla en relació a la ramaderia es poden agrupar en els següents 
apartats: 

 Àrees prioritàries de pastura 
 Dejeccions ramaderes 
 Construccions ramaderes 
 Tipus de ramaderia i d'explotacions ramaderes:  

‐ Explotacions apícoles 
‐ Hípiques 

 

8.2.2.3.b. Àrees prioritàries de pastura 

El PEPNat, per tal de facilitar les propostes del Pla agropecuari en la consolidació de l’activitat 
ramadera, i assumint la importància de la pastura com a eina de prevenció d'incendis forestals i 
de gestió d'hàbitats, proposa una delimitació de les Àrees prioritàries de pastura.  

La definició d’aquestes àrees permetrà tenir les superfícies més aptes per a pastura localitzades, 
conèixer la seva situació actual, establir uns criteris de valoració d'aquests àmbits, i facilitar, en 
darrera estància, el contacte entre ramaders i l'òrgan gestor del Parc. Malgrat la seva definició 
com a àrees prioritàries, caldrà comptar sempre amb l’autorització prèvia de l’òrgan gestor que 
vetllarà per la idoneïtat dels tipus de ramat i característiques de l’activitat. 

Els espais que s’han considerat són els següents: 

 Franges de protecció d'incendis 
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 Repoblacions 
 Prats d’albellatge 
 Línies elèctriques   
 Recuperació camps de conreu en deixiu 
 Rompudes del bosc / Aclarides / Adevesaments   

Pel que fa a les Àrees prioritàries de pastura referents a les franges de prevenció d’incendis, cal 
tenir en compte que s’han exclòs les franges al voltant d’edificacions aïllades i les franges 
urbanes, així com les franges al llarg de camins. Això és degut a les particularitats d’aquests 
àmbits, que tot i que n’impossibiliten la pastura si que obliguen a considerar altres aspectes   
(proximitat a la trama urbana o a àmbits amb espècies de flora d’interès, distàncies entre les 
zones de pastura i els estables permanents o estacionals dins del Parc, etc.,...). 

A excepció dels espais corresponents a línies elèctriques i les rompudes, aclarides o 
adevesaments, les Àrees prioritàries de pastura resten definides en els plànols d’ordenació 5. 
Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de valorització dels recursos naturals. 

 

8.2.2.3.c. Dejeccions ramaderes 

La gestió de les dejeccions ramaderes està regulada per la legislació sectorial. Tot i així, el Pla 
especial fa les següents recomanacions generals per tal d’assegurar una millor protecció dels 
valors naturals del Parc: 

 Caldrà preveure els serveis d’evacuació i tractament de residus que siguin necessaris i 
disposar d’un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Preferentment caldrà dur a terme la gestió de les dejeccions ramaderes dins de la 
mateixa finca i/o associada a una activitat agrícola. L’objectiu és tancar el cicle dels 
residus que es generin apostant per l’economia circular. En aquest sentit, es planteja 
disposar d’una superfície agrícola per tal de garantir la correcta gestió i tractament de les 
dejeccions. Caldrà tenir en compte la superfície necessària en funció de la capacitat de 
la instal·lació. 

  En el disseny de la recollida de fems i característiques del femer, a banda de les 
determinacions específiques de la legislació vigent, caldrà tenir especial cura en l’elecció 
dels materials de jaç, per tal que els fems es puguin utilitzar als camps de la mateixa 
finca o d’altres finques del Parc. 

 Contaminació odorífera: caldrà establir la freqüència mínima de recollida dels fems i les 
característiques del femer per evitar males olors i processos de fermentació anaeròbia 
que és el responsable de la producció de components que generen males olors. S’ha de 
procurar ubicar els possibles focus de contaminació odorífera el més allunyats possibles 
de zones habitades. 

 

8.2.2.3.d. Construccions ramaderes 

Amb l’excepció de les instal·lacions pròpies de l’activitat apícola, amb caràcter general no 
s’admeten les noves construccions i instal·lacions vinculades a l’ús ramader, que han d’integrar-
se en les construccions existents.  

No obstant, s’admetran noves construccions d’explotació ramadera a iniciativa de l’òrgan gestor 
i dins del marc de foment de la pastura com a eina de prevenció d’incendis o de manteniment 
d’habitats. En qualsevol cas, s’han de situar en llocs assolellats, ventilats, i fora de la trajectòria 
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dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats. Caldrà comptar amb la prèvia aprovació 
d’un pla especial urbanístic o projecte d’actuació específica. 

Així mateix, de forma excepcional, es permetran noves construccions indispensables per al 
desenvolupament de l’activitat ramadera, sempre que no sigui possible ubicar-les en les 
construccions existents, amb les següents condicions: 

 No es podran ubicar en els Espais d’interès connector, les reserves naturals parcials ni 
la xarxa hídrica, incloent en els dos últims casos la zona d’influència que s’estableix en 
100 metres. 

 Les noves edificacions se situaran en el lloc més integrat a nivell paisatgístic. D’acord 
amb aquest principi, excepcionalment s’admet la ubicació de noves construccions a una 
distància superior dels 50 m respecte l’edificació existent inclosa al Catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, si el fet de construir al voltant 
de les edificacions existents en malmet el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix 
avantatges substancials com a minimitzar la visibilitat, evitar grans explanacions, 
moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a banda dels criteris d’integració 
paisatgística generals (apartat 8.2.2.1.d), caldrà donar compliment a les següents 
condicions:  

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de 
visibilitat mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies autòctones de la zona. 

 L’alçada màxima total serà de 6 metres. 

 Quan a la finca hi hagi hàbitats d’interès comunitari prioritaris, s’hauran d’establir les 
mesures que garanteixin la seva conservació, d’acord amb el que estableix la Directiva 
d’Hàbitats. 

 En el cas que l’actuació es dugui a terme d’una Illa de tranquil·litat, s’hauran de preveure 
mesures per minimitzar les pertorbacions. 

Totes les construccions hauran de complir amb els criteris d’integració paisatgística descrits a 
l’apartat 8.2.2.1.d Construccions. 

 

8.2.2.3.e. Tipus de ramaderia i d'explotacions ramaderes 

El tipus d’activitats ramaderes que s’admeten dins del Parc són les extensives o semi intensives 
controlades. Les explotacions ramaderes es realitzaran amb pràctiques de ramaderia ecològica. 

Així mateix, dins del marc de foment de mètodes de producció respectuoses amb el medi, es 
recomana seguir els criteris d’allotjament de les espècies de la normativa europea que regula la 
producció agroalimentària ecològica. 

Les explotacions ramaderes dins del Parc es regulen d’acord amb la normativa vigent d’aplicació. 
A més, per la seva singularitat el Pla estableix unes condicions específiques de cara a les 
explotacions apícoles i les hípiques, que es desenvolupen a continuació. 
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Explotacions apícoles 

Les mesures addicionals pel que fa a les explotacions apícoles fan referència a les distàncies 
mínimes entre apiaris i la quantitat màxima de ruscs per cada apiari i tenen com a objectiu 
principal garantir la biodiversitat del Parc. En aquest sentit, el Pla estableix els 500m com la 
distància mínima entre apiaris els  i els 25 ruscs com la quantitat màxima de ruscs en cada apiari. 
En segon terme, es pretén també garantir la producció dels productes relacionats amb les 
explotacions apícoles de forma tradicional, vinculada amb el territori i sota uns estàndards de 
qualitat ambiental d’un valor afegit, mantenint unes condicions zoosanitàries adequades i 
minimitzant l’impacte sobre la fauna i la flora del Parc. En aquests sentit, el Pla vol reforçar l’actual 
política de l’òrgan gestor de facilitar la instal·lació d’explotacions apícoles en finques públiques 
mitjançant concessions.  

 

Hípiques 

S’admet l’ús d’hípica sempre que es compleixin unes determinades condicions d’encaix amb els 
valors del Parc. Aquestes condicions fan referència tant a la implantació de l’activitat com al seu 
funcionament. A més, es detallen unes recomanacions ambientals addicionals per a aquest tipus 
d’activitat. L’objectiu d’aquestes limitacions i recomanacions és minimitzar els impactes que es 
deriven del seu desenvolupament i impulsar una gestió sostenible de la Serra basada en la 
valorització dels serveis ecosistèmics. 
 

Criteris d’implantació de les hípiques 

La valoració de les hípiques del Parc permet establir una sèrie de recomanacions i mesures per 
a millorar el funcionament futur d’aquestes explotacions i determinar possibles noves 
implantacions. Els aspectes que s’han tingut en compte per avaluar i analitzar tant les hípiques 
existents com les construccions susceptibles d’acollir aquest ús fan referència al seu possible 
impacte en àmbits especialment sensibles des d’un punt de vista ambiental, l’accessibilitat i les 
característiques de la finca. Aquests criteris d’obligat compliment es resumeixen a la següent 
taula:  

Criteris d’implantació de les hípiques 

V
al

o
rs

 
am

b
ie

n
ta

ls
 

Reserva natural parcial Fora reserva i zona d’influència (buffer 100m) 

Cursos fluvials Fora de la xarxa hídrica (buffer 100m) 

Illes tranquil·litat Fora de les Illes de tranquil·litat  

A
cc

és
 

Accés a finca < 300 m de distància de la xarxa rodada bàsica 

Camí d’accés >3m d’amplada 

Pendent Superfície >0,5 ha amb pendent menor o igual a 5% (sòl destinat 
a les instal·lacions relacionades a l’activitat) 

Fi
n
ca
 

Construcció associada 

La finca ha d’estar associada amb una construcció tradicional o 
masia del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions 
en SNU. La zona de les quadres se situarà preferentment en un 
volum auxiliar. 

Taula 40: Criteris d’obligat compliment. Hípiques. 
Font: AMB. 

En la mesura del possible, les instal·lacions hauran de tenir lloc fora dels Espais d’interès 
connector i els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari. Si això no fos possible, s’han 
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d’implementar mesures per minimitzar la fragmentació del territori i no afectar als hàbitats 
d’interès comunitari prioritari. En aquest sentit, s’hauran d’identificar i validar els HIC prioritaris 
dins de la finca i s’establiran mesures de gestió que en garanteixin la seva conservació. 

 

Encaix de les hípiques existents 

A partir d’aquesta valoració, s’estableixen unes recomanacions específiques per a l’encaix amb 
el model de Parc de les hípiques implantades legalment. Aquests recomanacions són d’obligat 
compliment en el cas d’ampliació o regularització de l’activitat.  

Encaix hípiques existents dins l’àmbit de Parc 

V
al

o
rs

 a
m

b
ie

n
ta

ls
 Reserva natural parcial Totes es troben fora 

Cursos fluvials 

Les hípiques que es troben enmig de la llera, o les que es troben a 
menys de 100 metres d’aquesta, en el cas d’ampliació, han de 
traslladar les instal·lacions equines fora d’ella i allunyades del curs 
fluvial, sempre com un annex a les edificacions existents per tal 
d’afavorir la concentració de les edificacions 

Illes tranquil·litat Totes es troben fora 

A
cc

és
 

Accés a finca Totes les hípiques han de realitzar el condicionament dels accessos 
que no estiguin asfaltats, si fos el cas, i fer el manteniment dels 
camins d’accés a la finca, amb les especificacions tècniques de 
l’òrgan gestor. 

Camí d’accés 

Pendent Totes tenen una superfície >0,5 ha amb pendent <5%  

F
in

ca
 

Construcció associada 
Si no compten amb una construcció inclosa en el Catàleg de masies 
no s’admet l’ampliació de les instal·lacions existents 

Taula 41: Recomanacions específiques. Hípiques associades a edificació del Catàleg. 
Font: AMB. 

Condicions d’ordenació 

Tal i com s’estableix per a les construccions rústiques i per a les construccions ramaderes en 
particular, amb caràcter general no s’admeten les noves construccions i instal·lacions vinculades 
a l’ús d’hípica, que han d’ubicar-se en les construccions que compleixin els criteris d’implantació 
per aquest ús. 

De forma excepcional i en el cas que sigui estrictament necessària l’ampliació de les 
instal·lacions, aquestes s’hauran de situar en terrenys aptes per a l’edificació amb un pendent 
menor o igual al 5 % i donar compliment als requisits per a les ampliacions de les construccions 
ramaderes (apartat 8.2.2.3a) 

 No es podran ubicar en els Espais d’interès connector, les Illes de tranquil·litat, les 
reserves naturals parcials ni la xarxa hídrica, incloent en els dos últims casos la zona 
d’influència que s’estableix en 100 metres. 

 Les noves edificacions se situaran en el lloc més integrat a nivell paisatgístic. D’acord 
amb aquest principi, excepcionalment s’admet la ubicació de noves construccions a una 
distància superior dels 50 m respecte l’edificació existent inclosa al Catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, si el fet de construir al voltant 
de les edificacions existents en malmet el valor patrimonial i arquitectònic, o si ofereix 
avantatges substancials com a minimitzar la visibilitat, evitar grans explanacions, 
moviments de terra o aprofitar accessos. En aquest cas, a banda dels criteris d’integració 
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paisatgística generals (apartat 8.2.2.1.d), caldrà donar compliment a les següents 
condicions:  

‐ Ubicar les construccions fora d’indrets amb alta exposició visual com ara les 
carenes, els fondals i els turons dominants i tenint en compte les àrees de visibilitat 
mitjana –alta segons el plànol d’informació 2. 

‐ Sempre que sigui viable, ubicar les construccions a la part de la parcel·la més 
allunyada de les vies de comunicacions.  

‐ Respectar la topografia orientant els volums en paral·lel a les corbes de nivell i als 
límits de la parcel·la. 

‐ Alinear els volums a les formacions vegetals circumdants, i preveure plantacions 
d’acompanyament de les construccions utilitzant espècies de l’entorn. 

 L’alçada màxima total serà de 6 metres. 

 Quan a la finca hi hagi hàbitats d’interès comunitari prioritaris, s’hauran d’establir les 
mesures que garanteixin la seva conservació, d’acord amb el que estableix la Directiva 
d’Hàbitats. 

 

La superfície construïda haurà de ser la mínima pel bon funcionament de l’activitat, no superant 
en cap cas els 1.000 m² totals de sostre, incloent els magatzems i aquelles edificacions 
complementàries, associades a l’activitat principal. Aquesta xifra respon a la capacitat mitjana de 
les hípiques en funcionament i a la voluntat de facilitar un model de gestió sostenible en especial 
pel que fa a les dejeccions (veure apartat 8.2.2.3.c). 

Pel que fa a l’entorn, s’ha de prioritzar l’ocupació de terrenys nus i evitar l’afectació d’espais i 
elements ambientalment rellevants presents a la finca. En el cas que l’activitat cessi caldrà 
garantir la recuperació de la finca amb les condicions inicials i segons l’entorn en el que 
s’emmarca. 

 

Criteris de gestió 

El Pla estableix una sèrie de criteris i recomanacions ambientals específiques per a les hípiques. 
A banda dels aspectes descrits en l’apartat sobre 8.2.2.3.c.Dejeccions ramaderes, caldrà tenir 
en compte les següents recomanacions, tant per a les instal·lacions actuals com per a les 
possibles ampliacions o noves implantacions: 

 Caldrà prioritzar el desenvolupament de les activitats a les instal·lacions equines i, si 
s’escau, definir unes rutes òptimes per fer passejades validades per l’òrgan gestor. En 
la definició d’aquestes rutes caldrà tenir en compte les característiques bàsiques de la 
xarxa viària (tipologia, amplada, pendent, etc.) i l’impacte de l’activitat (superposició amb 
altres fluxos, erosionabilitat dels camins, etc.). L’òrgan gestor podrà limitar la velocitat de 
circulació dels cavalls i establir unes rutes preferents. Les hípiques ubicades a l’Espai 
funcional estaran subjectes a les mateixes normes i recomanacions que estableixi l’òrgan 
gestor pel que fa a l’accés i la circulació dels cavalls a l’interior del Parc.  

 Caldrà la inscripció al Registre de Nucli Zoològic de Catalunya i garantir l’adequació de 
les edificacions i instal·lacions de la hípica als requisits de salubritat, protecció i benestar 
animal establers a l’article 7 de l’ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del 
Registre de Nucli Zoològic de Catalunya. 
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8.2.2.4.  Usos i activitats forestals 

8.2.2.4.a. Objectius 

El PEPNat, estableix uns objectius per a consolidar una gestió forestal sostenible continuada i 
compartida, que es resumeixen a continuació: 

 Apostar per una planificació forestal amb criteris de conservació del bosc i els hàbitats 
d’interès comunitari, tant per a conduir els boscos a estadis més madurs, complexos i 
resilients, com per a millorar la permeabilitat dels ecosistemes i l’augment de la 
biodiversitat.  

 Incrementar la resiliència i estabilitat del bosc davant d’incendis forestals mitjançant una 
gestió forestal sostenible i continuada, que garanteixi la persistència de les masses 
forestals, afavorint la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals, la conservació de la 
biodiversitat i la prevenció dels riscos naturals. A través de la gestió activa amb la finalitat 
de disminuir la vulnerabilitat a l’estrès hídric. 

 Definir un nou model de gestió forestal integral que sigui aplicable tant en els terrenys 
públics com en els privats, mitjançant eines de col·laboració público-privada i la gestió i 
aprofitament dels recursos naturals forestals.  

La regulació de l’activitat forestal ha de ser coherent amb les directrius de l’instrument de la gestió 
de les ZEC declarades a la regió mediterrània catalana. (Annex 8 de l’Acord de Govern GOV 
112/2006, de 5 de setembre). A més, d’acord amb el model de Parc, el Pla especial estableix les 
següents propostes de regulació de les activitats agroforestals que es resumeixen a continuació: 

 Directrius de gestió forestal 
 Instruments de gestió forestal 
 Viabilitat de les explotacions forestals: explotacions de biomassa, campes 

 

 

8.2.2.4.b. Directrius de gestió forestal 

Un dels objectius de la gestió forestal dels boscos del Parc és assolir una gestió forestal activa i 
sostenible. Així, és indispensable l'existència d'un element de planificació de referència que 
marqui les pautes i direccions a seguir per tal d'assegurar la coherència de les accions a llarg 
termini. Això es pretén assolir mitjançant la definició de les següents directrius generals. 

 

Gestió i planejament forestal 

 Es farà una gestió forestal adaptada a les condicions del Parc,  que integri la 
multifuncionalitat i complexitat tenint en compte el context de canvi climàtic i principals 
pertorbacions. 

 Es conservarà la biodiversitat vegetal i animal a totes les escales com a assegurança de 
la resistència i resiliència del bosc als impactes i per a mantenir les seves funcionalitats. 

 Es treballarà per a la prevenció dels futurs impactes amb mesures estructurals i 
recurrents de la massa forestal més que no pas amb mesures puntuals.  

 

Reducció de la vulnerabilitat a la sequera 

 Es tendirà a mantenir una densitat de biomassa forestal mitjana i baixa a les zones de 
major vulnerabilitat a la sequera.  
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 En termes generals s’adaptaran les tècniques d’aforestació, els dissenys de plantació, 
l’elecció de l’estructura de la massa i els tractaments silvícoles a possibles condicions de 
sequera. 

 S’establiran plans i protocols d’actuació per la restauració dels terrenys afectats o la 
mitigació dels efectes secundaris negatius com l’expansió de plagues i l’increment del 
risc d’incendi, entre d’altres.  

 Es farà la restauració de zones degradades tenint en compte la prioritat d’actuació sobre 
els terrenys més vulnerables a una degradació irreversible. 

 Es tendirà a l’augment del monitoratge dels boscos per tal de poder determinar els 
llindars de dany de plagues i malures a les masses que sofreixen estrès hídric. 
 

Tractaments silvícoles i tallades 

 Es faran aclarides i tallades per mantenir dins cada massa forestal significativa tots els 
estats d'estructura forestal (herbaci, arbustiu i arbori, si s'escau.  

 Es promouran les espècies més adaptades i vitals. 
 Es treballarà per a l’augment de la resiliència del bosc a través de tècniques de 

silvopastura, mitjançant el manteniment de les franges de baixa combustibilitat i altres 
àrees de gestió d’habitats, definides a l’apartat de ramaderia.  

 Es tindrà especial cura dels primers estadis de regeneració, per ser més sensibles.  
 Es fomentaran les discontinuïtats de les masses forestals, intercalant conreus i pastures 

en coherència amb el model agrícola i ramader. 
 

Retenció i conservació dels sòls 

 S’identificaran les zones més vulnerables a la pèrdua del sòl i del seu contingut per 
prioritzar les accions a dur a terme. 

 Es mantindrà les cobertes forestals a les zones amb risc d'erosió mitjà o elevat i en 
concret a les zones amb pendent igual o superior al 30%. 

 S’evitaran les rompudes en aquells sòls amb alt contingut de carboni, per exemple els 
boscos vells, que han acumulat una gran quantitat de carboni, que es pot perdre molt 
ràpidament.  

 S’optimitzarà i afavorirà l’ús públic dels camins estructurants existents amb la finalitat de 
reduir al màxim l’afectació sobre els sòls de la resta del Parc. 

 Front el risc d’erosió i esllavissades és fonamental garantir la conservació de la capacitat 
de retenció dels sòls de la coberta vegetal, especialment en les zones més sensibles que 
han de ser tingudes en compte als instruments de planificació forestal. 

 

Promoció de masses mixtes i diversitat d’espècies 

 Es promouran masses mixtes i diversitat d’espècies. Les masses mixtes compostes per 
espècies amb diferents períodes de rotació presenten avantatges, ja que permeten obrir 
la coberta del bosc en diferents moments, especialment quan hi ha excés de 
competència per l’aigua, i també afecten de manera diferent a l’aigua d’intercepció de la 
pluja i a la qualitat del sòl. 

 Si fos el cas, s’adaptarà la composició de les espècies a aquelles espècies que s'espera 
que funcionin millor en un clima canviant. 

 Es treballarà per l’eradicació d’espècies invasores. 
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Promoció d’estructures forestals més resistents al risc d’incendi 

 Per reduir la vulnerabilitat front la sequera cal promoure paisatges més resistents i 
resilients afavorint formació forestals més ben adaptades (reducció de densitat, canvi 
d’usos, sistemes d’adevesaments, etc.).  

 Es tendirà a mantenir una densitat de biomassa forestal baixa a una franja a les vores 
de camins i marges que es considerin estratègics per al control d'incendis. Es tindrà en 
especial consideració a les zones forestals susceptibles a patir una alta freqüentació. 

 Es promourà la reducció del combustible de superfície per limitar la intensitat del foc 
potencial. 

 S’afavoriran la poda i eliminació del combustible d’escala per reduir la probabilitat de 
desenvolupar el foc en sentit vertical. 

 Es faran aclarides baixes per minimitzar la probabilitat de transmissió del foc entre 
capçades. 

 A les zones estratègiques de gestió del risc d'incendis es promourà la recuperació de 
cultius en els casos que s'hagi de promoure la discontinuïtat de grans masses forestals. 

 

Gestió de l’aigua  

 S’aprofitarà l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua per a aconseguir una gestió 
coordinada entre les administracions involucrades al Parc, amb la finalitat d’integrar la 
gestió forestal en la gestió de l’aigua. 

 Es desenvoluparà i fomentarà una silvicultura que incorpori la previsió d’una major 
aridesa, incorporant el coneixement que es va generant sobre la vulnerabilitat de les 
espècies a la sequera. 

 Es tendirà a promoure mesures per a augmentar l’eficiència en la gestió de l’aigua, amb 
especial incidència als boscos de capçalera, de ribera i de zones de recàrrega d’aqüífers. 

 

 

8.2.2.4.c. Instruments de gestió forestal 

Totes les finques amb aprofitaments forestals, tant públiques com privades, dins de l’àmbit del 
Parc Natural han de comptar amb un instrument d’ordenació forestal. Aquests poden ser plans 
individuals o agrupats, tot i que es recomana aquesta segona opció.  

En aquest sentit, l’òrgan gestor haurà de facilitar, sense perjudici de l’establert pels boscos 
d’utilitat pública, la redacció i execució dels instruments d’ordenació forestal sota criteris 
d’aprofitament sostenible i l’establiment d’acords público-privats per a una gestió continuada i 
compartida, sense que sigui necessària l’adquisició pública del sòl. Una de les opcions per a les 
finques de titularitat pública és la concessió demanial de la gestió forestal. Això requereix que 
prèviament l’òrgan gestor sigui el titular de la finca o com a mínim ostenti la gestió i l’ús a través 
de la figura de l’adscripció de les finques. La concessió demanial es tracta d’una via ja explorada 
per l’òrgan gestor en què es promou la gestió de la finca per un operador privat, que s’ha de fer 
càrrec dels instruments de gestió forestal i la seva execució, a canvi de l’aprofitament econòmic 
de la gestió. El Pla recomana aprofundir en aquesta línia, definint àmbits de gestió de més 
superfície i amb terminis més llargs per afavorir la viabilitat de les concessions. 

D’altra banda, també cal estudiar la possibilitat de redactar un pla d’ordenació forestal conjunt i/o 
projectes d’ordenació forestal supramunicipals de l’àmbit del Parc, que incloguin les finques 
incloses dins del Parc Natural tant de titularitat pública com privada. Això establiria una ordenació 



417 

 

coherent per a tot el Parc, facilitaria la gestió forestal per part dels propietaris privats  i afavoriria 
les sinergies entre tots els propietaris de sòls forestals. 

Pel que fa a l’obligatorietat d’un instrument de gestió forestal, el Pla preveu tres excepcions: 
actuacions de l’administració, contingències relacionades amb danys biòtics i abiòtics (com 
plagues, ventades, etc. en aquest cas caldrà justificar l’interès general i comptar amb l’informe 
de l’òrgan gestor) i finques inferiors a 5 hectàrees. La grandària de la finca respon a l’estructura 
de la propietat del Parc i es fixa per tal d’assegurar l’efectivitat dels instruments de gestió. 

Els principis que regiran els instruments de gestió forestal és basen en la preservació de la 
biodiversitat i maximització dels serveis ecosistèmics, tenint en compte l’estratègia ecològica 
definida en el Pla, basada en una gestió dinàmica i adaptativa. 

 

 

8.2.2.4.d. Viabilitat de les explotacions forestals 

Pel que fa a l’increment de la viabilitat de les explotacions forestals, d’una banda, caldrà afavorir 
la coordinació entre propietaris i entre aquests i l’òrgan gestor, i, de l’altra, fomentar l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i altres productes. 

Explotacions de biomassa 

És important reivindicar l’aprofitament forestal com a eina de millora dels boscos, així com de 
protecció del conjunt del territori. En aquest sentit, es recomana fomentar l’aprofitament energètic 
de la biomassa forestal i altres productes que contribueixen a l'increment de la viabilitat de les 
explotacions forestals, pels importants beneficis energètics, ambientals i socioeconòmics que 
comporten. Dins d’aquesta línia, seria convenient utilitzar la biomassa en calderes en 
equipaments del parc, i altres equipaments de proximitat al Parc dels municipis envoltants, per a 
poder tancar un cercle de gestió local. 

Campes 

El Pla especial recomana la situació de les campes per a la producció de biomassa forestal fora 
del Parc i/o dins l’ Espai funcional. En aquest darrer cas, caldrà tenir en compte les diferents 
tipologies d’espais que caracteritzen aquest àmbit i les determinacions que li són d’aplicació. 

 

 

8.2.2.5. Altres activitats 

8.2.2.5.a. Extractives 

El Pla especial defineix unes estratègies a seguir en funció de l’estat (actives, restaurades, 
abandonades, etc.) i la ubicació de les activitats extractives (en zona rellevant per la connectivitat, 
zona amb poques dotacions d’ús públic o prop d’una àrea de lleure, en un àmbit molt degradat, 
amb una àmplia conca visual i per tant amb un elevat impacte paisatgístic, etc.) i uns criteris a 
aplicar segons la seva valoració ambiental: conservació, científica, cultural, educativa. 

Les estratègies a aplicar es resumeixen a continuació: 

 Restauració ecològica i paisatgística 
 Aprofitament didàctic i educatiu 
 Conservació del patrimoni 
 Cultural 
 Implantacions singulars 
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 Altres 

La identificació de les activitats extractives del Parc i  l’estratègia assignada en cadascuna es 
desenvolupen a l’apartat 8.2.1.6.b Identificació de les àrees d’especial significació. 

 

 

8.2.2.5.b. Caça 

Els objectius principals que regeixen les activitats cinegètiques dins del Parc són les següents: 

 La caça ha de servir com a eina de gestió de control de poblacions d’espècies que 
causen danys, com es el cas de senglars, i no pas com a activitat merament esportiva. 
El control poblacional evitarà a més la transmissió de patologies a altres espècies o entre 
els membres de la mateixa.  

 S’ha de consolidar una única zona de caça controlada dins del Parc, unificant els actuals 
règims diferents, per tal de poder facilitar actuacions en tot el Parc. Així es limiten les 
possibilitats de desplaçament de les especies cap a zones de seguretat, i les mesures 
de control són més eficaces.  

 L’elevat nombre d’usuaris que freqüenten el parc desaconsella la pràctica de la caça com 
a activitat esportiva per tal d’evitar possibles accidents amb armes de foc. 

La caça es regula per la legislació sectorial vigent dins de l’àmbit del Parc. El Pla, a més, estableix 
uns principis que s’hauran de tenir en compte en la gestió del Parc: 

 S’ha de evitar que els dies per a la realització d’aquests controls coincideixin amb els 
dies de màxima freqüentació al Parc: dissabtes, diumenges, festius i ponts. 

 Prèviament al control de població han de realitzar-se censos anuals de fauna. En funció 
dels resultats d’aquests es decidiran els llocs i el seu desenvolupament. A partir del cens, 
podran plantejar-se també controls de població de caça menor. 

 Caldrà valorar la limitació de la cacera en aquelles àrees on, pels seus valors i/o per la 
interacció amb altres usos, es consideri incompatible. 

 És incompatible amb els objectius de protecció, la introducció d’espècies cinegètiques 
que no siguin pròpies de la fauna silvestre autòctona. Només s’admeten les repoblacions 
cinegètiques que estiguin dirigides al manteniment o reforçament de les poblacions 
naturals i d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 

 

 

8.2.2.5.c. Recol·lecció 

La recol·lecció de productes de temporada (bolets, espàrrecs, fruits de bosc, flors, arrels etc.) i  
altres elements geològics, de flora o fauna ve regulada a la normativa forestal. En qualsevol cas, 
l’òrgan gestor pot establir limitacions específiques segon tipus d’espècies i restriccions concretes 
per tal d’aconseguir una protecció superior per a casos d’espècies fràgils i protegits. D’aquesta 
manera es garanteix que la pràctica de l’activitat no suposi pèrdua de biodiversitat, degradació 
dels valors naturals, ni es posa en perill la supervivència de les poblacions recol·lectades. 
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8.2.2.5.d. Mètodes d’extracció de fusta, camins, pistes de desembosc 

Els mètodes d’extracció, els camins, les pistes de desembosc i altra infraestructura associada es 
regula en el text normatiu del Pla especial.   

 De cara als mètodes d’extracció, es recomana l’aplicació de mètodes alternatius per a 
l’extracció de fusta que redueixin l’obertura de camins nous. L’objectiu d’aquesta mesura 
és reduir la fragmentació del territori, i especialment d’àrees amb hàbitats d’interès 
comunitari o zones d’interès connector. Les èpoques d’extracció, alhora, han de ser 
compatibles amb el cicle biològic dels hàbitats esmentats.  

Els criteris a seguir de cara als camins associats estan exposats a l’apartat 8.2.2.4. Usos i 
activitats forestals del present capítol i a l’apartat 8.2.5.4.a La xarxa de camins del Parc del capítol 
sobre el Model per a les infraestructures i els serveis.  
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8.2.3.  Model d’ús públic 

 

 

 

L’ús públic o social engloba el conjunt d’activitats i equipaments no vinculats a la valorització dels 
recursos naturals que, independentment de qui els gestioni, donen servei als visitants del Parc i 
els apropen als seus valors naturals i culturals.  

El Pla aborda l’ús públic des d’una doble perspectiva. D’una banda, comprèn el conjunt 
d’equipaments i serveis vinculats a la gestió del Parc i destinats a facilitar l’accés i el coneixement 
de l’espai natural per part de la ciutadania. De l’altra, inclou també un nombre reduït d’activitats 
econòmiques que complementen el primer grup i que aporten valor al Parc. 

Tal i com recull la diagnosi d’ús públic de la Síntesi de l’estat actual (apartat 5.5.3), l’ús públic a 
la Serra de Collserola és un fenomen creixent que es caracteritza per un ampli ventall de visitants 
i interessos. L’increment i la implementació de noves activitats de lleure ha propiciat un augment 
de la freqüentació al Parc, sovint acompanyada per una percepció de saturació. Aquest augment 
ha generat no només pertorbacions sobre el medi sinó també conflictes entre els diferents 
col·lectius d’usuaris del Parc. La resposta a tots dos fenòmens, d’una banda, la preservació i 
millora dels valors ecològics i, de l’altra, el gaudi de l’entorn natural per part de la població, fan 
necessari, entre d’altres, un replantejament dels criteris d’organització de les dotacions per a l’ús 
públic. 

Així, el model d’ús públic del PEPNat té com a objectiu principal la gestió sostenible de l’ús social 
del Parc dins del context metropolità, mantenint i millorant les condicions ambientals de l’espai 

XARXA D’INFRAESTRUCTURES PER A L’ÚS PÚBLIC ESTRATÈGIES 
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Enclavaments 
Fites interiors 
Àrees d’especial significació 

Existents  
(formalitzades) 

Equipaments per a l’ús públic 

Centres d’informació, 
d'educació ambiental, de 
recerca i divulgació dels valors 
del Parc 

La Xarxa dinàmica 

Camins estructurants 
Camins no estructurants 

Proposta  
(no formalitzades) 

Potenciar 
Mantenir 
Contenir 
Transformar 

Reconeixement i 
consolidació 

Estratègies 
específiques (Àrees 
d’especial significació) 

Existents 

Proposta 

Mantenir 

Edificis existents 
(Catàleg de masies) 

Punts d’informació 
(casetes) 

Recomanacions de 
millora (camins i 
itineraris exteriors) 

Condicionament i 
millora 

Regulació de fluxos 
Existents 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

protegit. La seva finalitat, per tant, és que la preservació de la biodiversitat, la conservació dels 
processos ecològics, el control de les pertorbacions, la consideració dels serveis ecosistèmics i 
el manteniment i millora del paisatge pugui ser compatible amb el gaudi per a la salut, el lleure i 
el coneixement de l’espai natural per part de la població metropolitana. Aquest objectiu bàsic, 
que posa sobre la taula dos aspectes que a priori generen friccions, es pretén assolir a través de 
la modulació dels diversos usos del Parc i de les activitats que aquests generen.  

Amb un plantejament similar al que el PEPCo feia amb els “pots de mel” (àmbits de concentració 
de visitants), el Pla proposa crear una xarxa d’infraestructures per a l’ús públic que permeti 
concentrar les activitats relacionades amb l’ús públic del Parc en determinades àrees i itineraris, 
preferentment a les vores, i redueixi la possible dispersió dels usuaris. En coherència amb els 
objectius del PEPNat i tenint en compte la infraestructura per a l’ús públic existent, aquesta xarxa 
prioritza la disminució de la pressió social en àrees sensibles de l’interior del Parc, la modulació 
de l’accés a l’espai protegit per mitjans no motoritzats i la relació del Parc amb d’altres espais 
oberts metropolitans.  

Es proposa una classificació dels diferents elements que integren la xarxa d’infraestructures per 
a l’ús públic segons la seva funcionalitat i es plantegen un seguit d’estratègies per cadascun 
d’ells. 

— Les àrees equipades (àrees de lleure i estada) 
— Els equipaments vinculats a l’ús públic 

‐ Altres dotacions 
— La Xarxa dinàmica per a l’ús públic 
— Aparcaments 

Els elements que constitueixen la Xarxa d’infraestructures per a l’ús públic, tant actuals com 
proposats, resten definits als plànols d’ordenació: 6. Ús públic, escala 1:25.000 i 8. Síntesi del 
model de Parc per sectors escala 1:5.000. Les futures actuacions hauran de ser coherents amb 
el model proposat i cenyir-se a les estratègies proposades per a cadascun d’aquests elements. 

Els plànols referents a l’ús públic incorporen de forma indicativa, per a una millor comprensió dels 
objectius de connectivitat, els elements estructurants de connectivitat ecològica i social fora de 
l’àmbit del present Pla especial. 

 

8.2.3.1. Àrees equipades 

Les àrees equipades són àrees especialment equipades per l’ús social o públic. També 
s’assimilen com a tals les àrees que compten amb actuacions de condicionament per part de 
l’òrgan gestor o que el Pla considera que haurien de ser àmbits preferents d’actuació en relació 
a l’ús públic. En coherència amb els objectius del Pla, es proposa una classificació d’aquestes 
àrees segons la seva funcionalitat i es plantegen un seguit d’estratègies per cadascuna d’elles. 
Les estratègies fan referència tant a les àrees existents (àrees formalitzades) com a la 
implantació de futures àrees equipades (àrees no formalitzades). 

 

8.2.3.1.a. Classificació i aspectes generals 

La classificació de les àrees equipades té com a objectiu ordenar els espais d’ús social d’una 
manera coherent amb la seva funció i facilitar-ne la gestió. Les dotacions del Parc es classifiquen 
en nodes, enclavaments, fites interiors i àrees d’especial significació. Aquestes tipologies, 
definides a partir del paper que l’àrea representa en el global del model d’ús públic, no són 
excloents, és a dir, una mateixa àrea pot assumir diferents funcions i pertànyer, per tant, a més 
d’una categoria. A continuació es descriuen les quatre categories bàsiques: 
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Diagrama 37: Àrees equipades: nodes (taronja) enclavaments (vermell fosc) i fites interiors (groc) 
Font: AMB 

Nodes 

Els nodes coincideixen amb àmbits situats a la vora del Parc que funcionen com parcs de 
proximitat o destinacions parcials (punts de partida o de pas) i on es produeix una articulació 
entre diferents modes de mobilitat (transport públic, rodat, bicicleta, vianant, etc.). N’hi ha de dos 
tipus: d’accés o aïllats, segons enllacin o no amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic (veure apartat 
8.2.3.2.d La Xarxa dinàmica per a l’ús públic). 

La majoria es troben dins dels límits del Parc Natural, tot i que alguns s’ubiquen dins l’Espai 
funcional del Parc (com en l’exemple del Parc de la riera). No obstant, d’acord amb el model del 
Parc proposat es planteja, en la mesura del possible, revertir aquesta proporció i impulsar la 
ubicació dels nous nodes dins d’Espai funcional i en el perímetre exterior del Parc. 

 

Enclavaments 

Els enclavaments coincideixen amb les àrees equipades que actuen de nucli i que disposen d’un 
seguit de dotacions paisatgístiques associades (miradors, fonts, itineraris de curta durada, etc.), 
que graviten al voltant d’aquestes i les complementen. En aquest sentit, el Pla identifica les 
dotacions paisatgístiques potencials associades a determinats enclavaments que es consideren 
prioritàries per al seu condicionament. 

Els cinc enclavaments proposats coincideixen amb les cinc àrees de lleure actuals. Es tracta, per 
tant, d’àrees que són destinacions per sí mateixes (destinacions finals) i que tenen com a objectiu 
concentrar al màxim l’afluència de visitants del Parc per tal de mitigar-ne la dispersió. 
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Taula 42: Nodes (N), enclavaments (E), fites interiors (F), Àrees d’especial significació (A). 
Font: AMB 

 

Classificació  de les principals àrees equipades formalitzades N E F A 

Àrea d'estada 

Can Cerdà     x   

Can Cuiàs x       

Castellciuró x       

El Terral x       

Font d’en Ribes     x   

Font de Can Castellví     x   

Font de Can Lloses / dels Castanyers     x   

Font de la Beca     x   

Font de la Budellera     x   

Font de la Mitja Costa       x   

Font de la Rabassada     x   

Font de les Costes de Sant Medir     x   

Font de Les Planes     x   

Font de Sant Pau     x   

Font de Sant Ramon     x   

Font del Ferro (Sobre Plaça Mireia)     x   

Font del Ferro-Can Rabella     x   

Font Muguera     x   

La Pedrera de Montbau x     x 

La Salut del Papiol     x   

Mas Lluí x       

Mirador de Can Candeler x       

Mirador de Cerdanyola     x   

Mirador de l’Estrella x       

Mirador de la Font Groga     x   

Mirador de la Rabassada     x   

Mirador de Sarrià x       

Mirador de Torre Baró x       

Mirador del Besòs x       

Mirador del Tibidabo     x   

Mirador del turó de la Magarola     x   

Mirador del turó d'en Cors     x   

Mirador dels Xiprers x       

Mirador d'Horta x       

Miradors carretera d’Horta a Cerdanyola x       

Mitja Costa x       

Sant Medir     x   

Àrea de lleure 

La Salut de Sant Feliu x x     

Sant Pere Màrtir x x     

Santa Creu d'Olorda   x   x 

Santa Maria de Vallvidrera x x x x 

Torrent de Can Coll x x     

Altres 

Centre d’educació ambiental Can Coll x     x  

Coll de la Ventosa     x   

Pla de Maduixers x       

Parc de la Riera  x       
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La definició d’aquests àmbits, alguns d’ells amb una llarga tradició pel que fa a l’ús públic, va 
parella a l’existència d’uns espais on el grau de pertorbació hauria de ser menor, les anomenades 
illes de tranquil·litat (veure l’apartat 8.2.1.4.a Illes tranquil·litat del capítol Model de preservació 
dels valors ecològics). Amb això, el repte en relació a aquests espais és aconseguir que continuïn 
essent punts d’atracció tot diversificant l’oferta actual i potenciant activitats més vinculades als 
valors culturals, ambientals i paisatgístics del Parc. 

 

Fites interiors 

Les fites interiors són elements paisatgístics o construccions que posen en valor el patrimoni i/o 
localitzacions singulars situades al llarg de determinats itineraris organitzats que travessen el 
Parc. Destaquen les fites relacionades amb el passat agrícola de la Serra, com les barraques de 
pedra seca, amb la gestió i explotació de l’aigua, com mines i aqüeductes, i amb el conjunt de 
construccions històriques, en especial les ermites. Aquests àmbits estructuren una experiència 
de l’interior del Parc més lligada a la història i idiosincràsia de l’espai natural. Com a fites interiors 
de grans dimensions destaquen l’àrea d’estada de la Salut del Papiol i els Entorns de Sant Medir. 

La seva distribució rau en l’existència de determinats elements de valor patrimonial i en la 
necessitat de posar-los en valor. El Pla, a banda d’incloure les fites que ja compten amb cert 
reconeixement, avalua també possibles llocs i elements que puguin constituir fites potencials en 
senders de gran recorregut i altres vies històriques i en prioritza el condicionament. Així, dins del 
model d’ús públic prenen especial rellevància les compatibles amb l’objectiu de concentració 
d’usos i minimització de la dispersió dels impactes. 

 

Àrees d’especial significació 

Finalment, les Àrees d’especial significació són aquells espais del Parc les especificitats 
ambientals dels quals fan que requereixin d’un tractament específic en relació a l’ús públic.  

Es tracta dels punts permanents d’aigua, com ara els pantans i determinades bases, i les 
pedreres. Són espais especialment alterats que, en el marc de la restauració, recreació i 
protecció de paisatges i sistemes naturals, l’òrgan gestor, amb la col·laboració d’altres 
administracions, hi ha intervingut generant un seguit d’àmbits molt atractius per la seva 
excepcionalitat i riquesa, també des del punt de vista de l’ús públic.  

Donat que es tracta sovint d’espais que acullen ecosistemes singulars, caldrà adequar l’oferta 
per a l’ús públic i, fins i tot, en els àmbits més sensibles de determinades pedreres, restringir-ne 
l’accés i possibilitar únicament l’observació des de l’exterior. Pel seu valor ambiental, les 
propostes es descriuen amb més detall a l’apartat 8.2.1.3.b. Identificació de les Àrees d’especial 
significació). 

 

8.2.3.1.b. Estratègies i actuacions 

Tal i com recull l’apartat de diagnosi d’ús públic de la Síntesi de l’estat actual (apartat 5.5.3), el 
Parc Natural de la Serra de Collserola es caracteritza per una infraestructura per a l’ús públic 
abundant, fruit de la gestió duta a terme des de l’aprovació del PEPCo l’any 1987. Per tant, pel 
que fa a noves dotacions, es considera que bona part de les infraestructures necessàries ja han 
estat desenvolupades. 

 De l’anàlisi de la situació actual, es desprèn que només restaria introduir un nombre molt acotat 
de nous nodes per a millorar l’equilibri territorial d’accés al Parc, formalitzar uns pocs àmbits 
menors que ja funcionen com àmbits socials i resoldre determinats conflictes que tenen lloc en 
relació a la saturació de determinades àrees. Amb això, quant a la infraestructura existent (àrees 
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equipades formalitzades), el PEPNat planteja el reconeixement de totes les dotacions actuals i 
proposa una sèrie d’estratègies ad hoc per a cadascuna d’elles. Així, amb caràcter general, es 
preveu la continuïtat de totes les àrees equipades formalitzades, per bé que s’estableixen 
diferents estratègies segons el seu encaix amb el model d’ús públic i l’estratègia ecològica. 

D’altra banda, es preveuen nous àmbits (àrees equipades no formalitzades) amb l’objectiu 
d’equilibrar els accessos al Parc o per tal de regular l’ús públic en àrees identificades com 
d’especial significació. En el primer cas, es tracta d’espais amb una localització estratègica a la 
vora del Parc, ja sigui a l’interior o dins l’Espai funcional, que compten amb una bona valoració 
pel que fa als criteris descrits (veure més endavant mateix apartat Criteris de valoració de les 
àrees equipades), en especial aquells que compten amb una elevada afluència. En el segon, són 
espais singulars on l’equilibri entre la preservació i millora dels valors naturals i el seu potencial 
en relació a l’ús públic exigeix una estratègia específica. 

El PEPNat proposa les següents estratègies de cara a les dotacions que donen suport a l’ús 
públic: 

Àrees equipades formalitzades: 

— Potenciació  
— Manteniment  
— Contenció  
— Transformació 

Àrees equipades (a formalitzar / proposta):  

— Reconeixement i consolidació 
— Estratègies específiques per a les Àrees d’especial significació 

A l’apartat VI. Agenda i avaluació econòmica i financera s’han detallat i valorat econòmicament 
les actuacions referents a les estratègies assignades a les àrees equipades. Dins del mateix 
apartat s’inclou una previsió temporal de la seva execució dins l’horitzó del Pla segons uns criteris 
de priorització.  

Cal tenir en compte que les estratègies i actuacions es modulen d’acord amb les particularitats 
de cada indret. En aquest sentit, es restringeixen i s’adapten les propostes segons la zonificació 
proposada (Reserves naturals parcials, Espais d’interès connector, Àrees d’especial significació, 
ERE). Per exemple, es planteja una regulació específica pel que fa a les activitats organitzades 
a les reserves naturals parcials i altres espais especialment sensibles (veure apartat 
8.2.3.2.d.Xarxa dinàmica per a l’ús públic). 

A més, de cara a assignar les estratègies als àmbits i definir les actuacions s’han tingut en compte 
l’avaluació ambiental i les determinacions de l’Estudi ambiental estratègic del PEPNat i l’Estudi 
de mobilitat (veure Annex.5). 

La titularitat i desenvolupament i gestió d’aquestes àrees equipades serà pública (de forma 
directa o indirecta d’acord amb els instruments de la legislació de règim local). Així, la gestió de 
les dotacions del Parc correspon bàsicament  a l’òrgan gestor del Parc, que la podrà exercir de 
forma directa o bé en règim de conveni amb altres administracions públiques, o bé privada o 
mixta mitjançant concessió administrativa o altra figura equivalent admesa en dret, compatible 
amb el tipus de dotació i amb els objectius del model d’ús públic del Parc. 

En els apartats següents es detallen els criteris de valoració que s’han tingut en compte a l’hora 
d’assignar una determinada estratègia i es desenvolupen els aspectes més rellevants de 
cadascuna d’elles. En l’assignació d’estratègies s’han considerat aquells espais amb més 
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significació. Així, el conjunt de fites menors i altres localitzacions on no es preveu una elevada 
freqüentació no compten amb una estratègia pròpia. 

Diagrama 38: Estratègies de les àrees equipades: Àmbits formalitzats; potenciació (verd), manteniment (groc), contenció 

(rosa) i transformació (taronja). Àmbits no formalitzats: reconeixement i consolidació (blau) 
Font: AMB 
 

Criteris de valoració de les àrees equipades 

La valoració de les àrees equipades del Parc permet establir una sèrie de recomanacions i 
mesures per a millorar el funcionament futur d’aquests àmbits i establir les estratègies de cara a 
la implantació d’un nombre reduït de noves àrees.  

Com s’ha assenyalat a l’apartat 8.2.1. Model de preservació i millora dels valors ecològics, el 
control de les pertorbacions en el medi natural de les activitats que hi tenen lloc, en especial pel 
que fa a l’ús públic, és un dels eixos de la estratègia ecològica. En aquest sentit, la proximitat 
d’una àrea equipada a espais sensibles27 (Reserves naturals parcials, Espais d’interès connector, 
Àrees d’especial significació i Illes de tranquil·litat) és un aspecte molt rellevant a l’hora de 
valorar-les. Així, de manera similar a altres usos i activitats, els aspectes que s’han tingut en 
compte per avaluar i analitzar les àrees equipades fan referència al seu possible impacte en 
àmbits especialment sensibles, a l’accessibilitat i a certes particularitats d’aquests elements, com 
l’afluència de visitants en relació als serveis existents. L’objectiu últim és el manteniment i millora 
de tota la xarxa d’infraestructures per a l’ús públic. 

Les actuacions proposades associades a les estratègies poden variar en intensitat, des de 
actuacions puntuals (nivell 2) fins a intervencions integrals de l’àmbit (nivell 1). 

                                                      

27 Els espais sensibles es corresponen amb els Àmbits d’ordenació específica, definits a la normativa del PEPNat 
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Criteris de valoració de les àrees equipades N E F A 

V
al
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Reserves naturals 
parcials. 

Es valoren positivament les àrees que es troben fora de les 
RNP. 

x x x x 

Espais d’interès 
connector 

Es valoren positivament les àrees que es troben fora dels 
Espais d’interès connector. x x x x 

Àrees d’especial 
significació 

Es valoren positivament les àrees que es troben fora de les 
Àrees d’especial significació. x x x  

Illes de tranquil·litat 
Es valoren positivament les àrees que es troben fora de les 
Illes de tranquil·litat. x x x x 

A
cc

es
si

b
ili

ta
t 

Accessibilitat en 
transport públic, a 
peu o bicicleta 

El PEPNat prioritza l’accés al Parc a través del transport 
públic, a peu o bicicleta directament des de la trama urbana. 

x x   

Accessibilitat des 
de la xarxa rodada 

Les àrees de lleure, per la seva intensitat d’ús convé que 
estiguin connectades tant amb el transport públic com amb la 
xarxa rodada principal. 

x x   

Proximitat als teixits 
urbans 

De cara a l’ordenació dels nodes, la proximitat als teixits 
urbans augmenta les possibilitats d’accedir al Parc a peu o en 
bicicleta, l’accessibilitat prioritària proposada pel Pla. 

x    

Connectivitat amb 
la Xarxa dinàmica 
per a l’ús públic 

Es valoren positivament les àrees amb una bona integració a 
la Xarxa dinàmica per a l’ús públic per tal de minimitzar la 
dispersió d’activitats dins del Parc. Així mateix, es valoren 
aquelles dotacions que se situen al llarg o en el creuament 
d’itineraris d’interès del Parc. 

x x x x 

Aparcament de 
proximitat (situat a 
la vora externa del 
Parc) 

Els aparcaments en zones estratègiques de les vores del Parc 
permeten ordenar l’accés de vehicles alhora que minimitzen el 
trànsit rodat dintre de l’espai. 

x    

Aparcament 
associat (dins del 
Parc vinculat a una 
àrea equipada) 

Tot i no ser el mitjà de transport més desitjable, a les àrees de 
lleure es preveu l’accés a través de la xarxa rodada. Caldrà, 
per tant, tenir en compte l’existència i capacitat de 
l’aparcament associat. 

 x   

D
o

ta
ci

o
n

s 

Afluència 

La tendència de la gent en relació als punts d’entrada i àrees 
d’estada preferents i la manera d’arribar-hi són factors 
fonamentals del model d’ús públic. S’ha focalitzat l’anàlisi de 
les àrees d’entrada i estada actualment saturades de vehicles 
privats o amb potencial per rebre més dotacions d’ús públic. 

x x   

Equipaments 
associats 

La situació dels equipaments formalitzats vinculats amb el 
Parc, prop o dins les àrees de lleure i estada, facilita la 
concentració dels recursos en determinats espais. 

x x   

Proximitat a altres 
infraestructures del 
Parc (fonts, 
miradors...) 

L’existència de dotacions paisatgístiques de proximitat és un 
valor afegit que pot complementar les activitats al voltant de 
les àrees de lleure d’acord amb l’objectiu d’intensificació i 
millora dels recursos existents al Parc. 

 x x x 

Taula 43: N nodes, E enclavaments, F fites interiors, A Àrees d’especial significació. 
Font: AMB. 

Potenciació de les àrees equipades formalitzades 

L’estratègia de potenciació es planteja per aquelles àrees equipades actualment en funcionament 
que, per tal de poder complir amb la finalitat d’acomodar i moderar els efectes del continu 
augment de la freqüentació al Parc, es consideren aptes per a rebre més dotacions i 
complementar l’oferta actual. Coincideixen amb àmbits d’ús social existents que s’ubiquen a les 
vores del Parc (i per tant compleixen amb els criteris d’ accessibilitat), estan connectats amb la 
xarxa d’ús públic i que podrien, donades les seves característiques i amb les actuacions 
necessàries, augmentar la seva capacitat d’acollida de visitants.  
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Les raons per les quals es designa aquesta estratègia són les següents: 

— Garantir els serveis adequats i la capacitat d’acollida d’aquells espais que compten amb 
una accessibilitat òptima i una bona connectivitat amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic 
(veure apartat 8.2.3.2.d) 

— Incentivar el seu condicionament prioritari front altres espais amb una valoració inferior 
pel que fa a l’accessibilitat, l’aparcament, les dotacions i l’afluència previstes i, per tant, 
menys estratègics. 

Les actuacions a dur a terme en aquests casos es resumeixen en la millora de les dotacions i 
serveis existents i l’adopció de les mesures adequades pel funcionament òptim d’aquestes àrees.  

El Pla també planteja la implantació de punts d’informació en àmbits associats a aquesta 
estratègia, ja sigui a l’exterior del Parc dins de l’Espai funcional, en forma de quioscs o ubicats 
en una construcció del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en SNU, o a la vora 
externa dins del Parc. L’objectiu últim és aconseguir una distribució territorial dels nodes del  Parc 
el més equilibrada possible.  

Àrees equipades formalitzades Categoria Estratègia (nivell)  

Àmbit Castellciuró Node potenciació 1 

Àmbit la Salut de Sant Feliu Enclavament /Node potenciació 1 

Àmbit i entorns mirador de Torre Baró Node potenciació 1 

Àmbit can Canaletes – riera Sant Cugat (Espai funcional) Node potenciació 1 

Àmbit Baixador de Vallvidrera Enclavament /Node potenciació 1 

   

Àmbit plaça Rotary Internacional Node Potenciació 2 

Àmbit can Cuiàs Node potenciació 2 

Àmbit mas Lluí Node potenciació 2 

Àmbit Mitja Costa Node potenciació 2 

Àmbit pedrera de Montbau Node potenciació 2 

Àmbit mirador del Besòs Node potenciació 2 

Taula 44: Àrees equipades amb estratègia de potenciació 
Font: AMB 

Potenciació nivell 1 
A continuació es descriuen els àmbits a potenciar a nivell 1 i les principals actuacions a dur a 
terme: 

Àmbit Castellciuró 
Es tracta de l’entorn del castell de Castellciuró, un àrea equipada condicionada com a àrea 
d’estada ordenada i mirador, que compta amb un aparcament i la presència de l’antiga fortalesa 
de Castellciuró. Situat al llarg del camí que mena al Puig d’Olorda i l’ALL de Santa Creu d’Olorda, 
constitueix l’entrada principal al Parc des del municipi de Molins de Rei. 

La proposta en aquest àmbit comprèn les actuacions necessàries per a la millora de les dotacions 
existents, incloent una font d’aigua potable, aparcament per a bicicletes i de la senyalització 
actual, tant informativa com interpretativa. El Pla considera aquest àmbit com el més indicat per 
la ubicació d’un quiosc informatiu del Parc. Itineraris associats a l’àmbit proper de Castellciuró 
són la passejada de la font de Can Bofill i el coll d'en Cuiàs i la passejada a Sant Pere de Romaní. 
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Àmbit la Salut de Sant Feliu 
Constitueix l’entrada principal o node al Parc des del municipi de Sant Feliu de Llobregat i punt 
d’inici de diversos recorreguts. S’hi accedeix amb cotxe o a peu des del camí de la Riera de la 
Salut i a peu o en bicicleta a través de l’Àrea d’estada de Mas Lluí i el camí vell de la Salut. 

Es tracta d’una àrea equipada fortament organitzada on existeix una considerable oferta pública 
i privada d’equipaments i serveis. Consta concretament d’una àmplia àrea d’estada amb quiosc, 
barbacoes, berenador, aparcament i senyalització informativa. En el mateix entorn es troba 
l’Ermita de la Salut i el restaurant Masia la Salut. 

La popularitat de l’indret fa que l’aparcament es desbordi habitualment, en especial durant el cap 
de setmana, amb el conseqüent estacionament de vehicles al llarg del camí de la Riera. 

Les actuacions previstes consisteixen en l’ampliació dels serveis per donar resposta, d’una 
banda, a l’elevada freqüentació d’aquesta zona i, de l’altra, a la descompensació territorial en la 
distribució de la infraestructura per a l’ús públic en el global del Parc. Es recomana, a més, la 
implantació d’un centre d’educació ambiental que compti també amb un punt d’informació per als 
visitants. 

El Pla recomana, alhora, el tractament paisatgístic del camí de la Riera de la Salut i l’enllaç amb 
l’àrea d’estada de Mas Lluí. El camí de la Riera és el principal accés al Parc des de Sant Feliu i 
necessita un condicionament coherent amb el seu ús actual i amb un possible augment del 
nombre de visitants.  

Per altra banda, el Pla planteja la regulació de l’accés motoritzat, que és el mitjà de transport que 
genera més conflicte de cara a la saturació de l’espai i de cara a l’impacte sobre el medi natural. 
D’acord amb la descripció més general de l’estratègia de contenció (veure més endavant en el 
mateix apartat), es planteja restringir l’aparcament a les places habilitades, la regulació dinàmica 
dels fluxos de cotxes amb la implantació de panells d’informació i la possible implantació d’un 
aparcament dissuasiu. 

Es reconeixen tres itineraris associats a l’àmbit; la passejada per la torrentera, la passejada a la 
Penya del Moro i la passejada a la Torre del Bisbe. També des de l’Ajuntament de Sant Feliu 
s’han promogut tres itineraris temàtics des del municipi, propers a l’àmbit de La Salut. 

Àmbit i entorns mirador de Torre Baró 
Entorn amb vistes panoràmiques sobre la plana de Barcelona i les localitats circumdants, que 
funciona també com a node equipat. Conté un mirador, un aparcament i el Castell de Torre Baró, 
emblema del districte de Nou Barris, que alberga, a més, un punt d’informació del Parc. Donada 
l’orografia pronunciada de la zona, l’accés a peu des de Trinitat Nova i les seves corresponents 
estacions de metro és dificultós. Tot i així, té bona connectivitat a peu i en transport públic des 
del barri de Torre Baró i des dels teixits urbans dels barris de Canyelles i les Roquetes a través 
de la Carretera Alta de Roquetes. És inici de recorreguts del Parc i enllaça també amb el Passeig 
de les Aigües a través de la Carretera Antiga d’Horta a Cerdanyola. 

Es preveu la seva potenciació com a node amb, entre d’altres mesures, la millora de la 
senyalització d’itineraris, la implantació de fonts d’aigua potable i aparcament per a bicicletes i 
l’establiment de sinèrgies amb altres dotacions del Parc, com el restaurant actual. Es proposa, 
també, reforçar la connectivitat social amb el barri de Trinitat Nova, en línia amb els treballs que 
està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona. Per últim, per trobar-se dins dels Espais d’interès 
connector, en aquest àmbit s’han de tenir en compte les mesures ambientals preventives i/o 
correctores d’impacte establertes a l’Estudi ambiental estratègic (apartat IV) del Pla. 

L’àmbit consta de dos itineraris associats, el de la font Muguera i el dels turons (Turó Blau i Turó 
de Roquetes), promocionats conjuntament des del Consorci del Parc i l’Ajuntament de Barcelona.  
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Àmbit can Canaletes - riera Sant Cugat (Espai Funcional) 
Constitueix l’entrada principal al Parc a peu i bicicleta des del nucli de Cerdanyola, a través de la 
Vall de Sant Iscle de les Feixes. Abasta el Parc de la Riera, zona de transició entre el teixit urbà 
i els camps agrícoles que limiten amb el Parc. L’àmbit d’entrada consta de panells de 
senyalització informativa i un punt d’informació pels visitants. 

Es proposa la formalització de l’entorn del node actual, la millora de les dotacions existents, 
incloent una font d’aigua potable, aparcament per a bicicletes així com la millora de la 
senyalització amb totes les mesures necessàries per a minimitzar els conflictes entre els diferents 
tipus d’usuaris del Parc.  

Per últim, per formar part dels Espais d’interès connector, en aquest àmbit s’han de tenir en 
compte les mesures ambientals preventives i/o correctores d’impacte establertes a l’Estudi 
ambiental estratègic (apartat IV) del Pla, especialment les referents a la protecció dels cursos 
fluvials. 

Àmbit Baixador de Vallvidrera 
Àmbit situat en un punt central del Parc, fàcilment accessible amb transport públic i cotxe privat, 
que constitueix un conjunt complert de dotacions culturals i per a l’ús públic. El Centre 
d’Informació del Parc i la seu del Consorci, la Vil·la Joana que acull el MUHBA Vil·la Joana, la 
Casa Verdaguer de la Literatura, el Pantà de Vallvidrera i l’Espai d’Interpretació del Pantà de 
Vallvidrera, l’ALL Santa Maria de Vallvidrera, i l’església de Santa Maria de Vallvidrera, són les 
dotacions més importants d’aquest àmbit. 

Per les seves característiques i l’elevada afluència de visitants funciona com un enclavament, 
com a fita interior, i fins i tot, com a node, per la seva posició pròxima a la vora interior del Parc. 
Els serveis disponibles a l’àmbit, sumats a la bona accessibilitat en transport públic, fan que la 
seva valoració sigui molt positiva pel que fa al seu ús i freqüentació.  

L’estratègia del Pla especial en aquest cas consisteix en prendre les mesures necessàries per a 
garantir el funcionament d’un centre potent, amb una oferta coherent amb els valors naturals i 
els objectius del model social.  

En aquest sentit, i per tal de garantir i facilitar les serveis del Parc a tota la ciutadania, inclosos 
els col·lectius amb diversitat funcional, el Pla planteja ampliar les dotacions existents amb un 
quiosc d’informació del Parc complementari al Centre d’Informació del Parc. Aquestes 
instal·lacions podran oferir servei de recepció, espai social, i serveis sanitaris. L’entorn d’aquest 
equipament s’haurà d’adequar als paràmetres d’accessibilitat que estableix la legislació vigent.  

Per últim, el Pla especial proposa per una banda la potenciació de l’Espai d’Interpretació del 
pantà de Vallvidrera ja que es troba situat en un dels espais amb una elevada afluència de 
visitants on s’han detectat conflictes entre l’ús  del Parc i la conservació dels seus valors. D’altra 
banda, es preveu també la intensificació de la promoció d’itineraris de curt recorregut al voltant 
de l’àmbit i la potenciació d’aquests entorns amb el condicionament dels camins i dels elements 
patrimonials i paisatgístics. 

Els itineraris senyalitzats de curt recorregut a potenciar són: Al voltant del centre d’informació: 
passejada per les Fonts, passejada pel Fontal,  passejada per l’Alzinar, itinerari a la Font de la 
Budellera i itinerari per la serra d’en Cardona. Al voltant del Pantà: passejada del Pantà de 
Vallvidrera i itinerari a Can Llevallol. Totes les actuacions a realitzar en aquest àmbit han de tenir 
en compte les mesures ambientals preventives i/o correctores d’impacte establertes a l’Estudi 
ambiental estratègic (apartat IV) del Pla, ja que l’àrea forma part dels Espais d’interès connector.  
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Potenciació nivell 2 

A banda de les àrees principals llistades a l’apartat anterior, el Pla especial proposa potenciar 
també, en menor intensitat, els àmbits designats amb l’estratègia potenciació nivell 2 (veure taula 
44). Aquestes altres localitzacions, encara que actualment no tenen una freqüentació rellevant, 
tenen certa capacitat d’acollida com parcs de destinació en ells mateixos i/o compten amb una 
connexió òptima amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic i, per tant, tenen potencial per rebre una 
afluència de gent més elevada en el futur. Es tracta d’àmbits d’inversió preferent pel que fa a la 
millora continua dels serveis existents disponibles, com el mobiliari i la senyalització informativa 
i interpretativa, així com totes les mesures ambientals preventives per a l’ordenació dels possibles 
futurs usos d’aquests espais.  

Àmbit plaça Rotary Internacional 
Dins de l’estratègia de Potenciació 2 es recull també l’Àmbit de Plaça Rotary Internacional, 
perquè tot i essent l’entrada preferent dels visitants al Parc des de Sant Cugat, i per tant amb una 
afluència molt important, recentment s’han dut a terme un seguit d’actuacions per a la seva 
consolidació. Aquestes actuacions han consistit en el condicionament d’aquest àmbit, 
l’arranjament de pas per la riera, la instal·lació de mobiliari, senyalització informativa i 
interpretativa i implantació d’un punt d’informació. Per tant, les actuacions previstes des del Pla 
en aquest cas se centren en la millora continua dels serveis establerts per a garantir el 
funcionament correcte de l’àmbit. Donat que aquest àmbit es troba ubicat dins l’Espai funcional, 
les propostes són indicatives.  

Així mateix, atès que forma part dels Espais d’interès connector, en aquest àmbit s’han de tenir 
en compte les mesures ambientals preventives i/o correctores d’impacte establertes a l’Estudi 
ambiental estratègic (apartat IV) del Pla, especialment les referents a la protecció de l’espai fluvial 
i els hàbitats del bosc de ribera. 

 

Manteniment de les àrees equipades formalitzades 

Es tracta d’àrees ordenades com a àmbits equipats per a l’ús públic amb una capacitat d’acollida 
en consonància amb l’espai i l’oferta de serveis existents. Aquesta estratègia s’aplica  a dos fites 
interiors del Parc, La Salut de Papiol i Sant Medir.  

Àrees equipades formalitzades Categoria Estratègia 

Àmbit la Salut del Papiol Fita interior manteniment 

Àmbit i entorns de Sant Medir Fita interior manteniment 

Taula 45: Àrees equipades amb estratègia de manteniment. 
Font: AMB.  

L’estratègia del PEPNat en aquest cas preveu les mesures necessàries per a mantenir les 
condicions d’equilibri entre freqüentació i serveis.  

Àmbit la Salut de Papiol 

Es tracta de la fita interior situada en el terme municipal de El Papiol corresponent a l’Ermita de 
la Salut o Santa Eulàlia de Madrona i els seus entorns. Consta d’una àrea d’estada i és un punt 
de creuament de diversos recorreguts integrats a la Xarxa dinàmica per a l’ús públic. La restricció 
de l’accés motoritzat dels accessos a l’àmbit garanteix en part el manteniment de l’equilibri entre 
els usuaris i els valors naturals de l’espai. D’altra banda, no compta amb un bon accés amb 
transport públic. Per tant, l’estratègia del PEPNat en aquest cas és de manteniment amb 
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possibles actuacions puntuals de millora, com la implantació d’una font d’aigua i aparcament per 
a bicicletes.  

Àmbit i Entorns de Sant Medir 

És l’àrea equipada relacionada amb l’Ermita de Sant Medir, una fita interior que conforma un 
espai molt popular, on se celebren aplecs, trobades i activitats col·lectives organitzades com la 
de la Federació de Colles de Sant Medir. Té un bon accés amb cotxe des del camí de la 
Rabassada a Sant Medir i compta amb el  creuament de diversos recorreguts de la Xarxa 
dinàmica per a l’ús públic. Donat que l’àmbit es troba a prop dels límits de la Reserva Natural 
Parcial de la Font Groga, i dins l’Illa de tranquil·litat de Sant Medir, el Pla considera l’estratègia 
de manteniment com la més adient. Les actuacions puntuals de millora han de preveure les 
mesures ambientals preventives i/o correctores d’impacte establertes a l’Estudi ambiental 
estratègic (apartat IV) del Pla.  

 

Contenció  de les àrees equipades formalitzades 

Aquesta estratègia es correspon amb dues situacions: 

 Àrees on l’accés es produeix gairebé exclusivament amb vehicle privat i on sovint la 
saturació dels aparcaments habilitats suposa l’ocupació informal d’altres espais 
adjacents. 

 Àrees properes a les reserves naturals parcials del Parc o a d’altres indrets amb valors 
ambientals destacats. 

La potenciació dels serveis que ofereixen algunes d’aquestes àrees podria comportar un 
increment notable de la pertorbació en àmbits especialment sensibles o que ja tendeixen a trobar-
se saturats. En tots dos casos es considera necessària la seva contenció i la regulació dels usos 
admesos en les construccions vinculades a l’àmbit per tal de: 

 Fer compatible determinats àmbits socials amb el model d’ús públic del Parc. 
 Garantir l’equilibri entre l’ús públic del Parc i el manteniment i millora dels seus valors 

ambientals. 

Aquests àmbits són els enclavaments actuals de Santa Creu d’Olorda, Sant Pere Màrtir i Torrent 
de Can Coll, així com l’àmbit de Vista Rica, can Borrell i can Rabella. 

Àrees equipades formalitzades Categoria Estratègia 

Àmbit Sant Pere Màrtir Enclavament /Node contenció 

Àmbit Santa Creu d'Olorda Enclavament contenció 

Àmbit torrent de Can Coll Enclavament /Node contenció 

Àmbit Vista Rica Fita interior contenció 

Àmbit can Borrell Fita interior contenció 

Àmbit can Rabella Node contenció 

Taula 46: Àrees equipades amb estratègia de contenció. 
Font: AMB. 

En els casos esmentats anteriorment es considera necessari un desenvolupament global per a 
regular els usos i les activitats que s’hi permeten i prendre les mesures correctores pel tal de 
minimitzar la pressió que actualment suporten aquests espais, en especial l’accés amb transport 
privat.  

El Pla especial especifica els usos compatibles d’aquestes àrees i les mesures correctores per 
impedir el desbordament actual dels enclavaments saturats i la pràctica d’usos no desitjables. En 
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tots els casos se subratlla la importància del reforç del transport públic paral·lelament amb la 
regulació de l’accés motoritzat. 

A continuació es descriuen els àmbits a contenir i les principals actuacions a dur a terme per a 
aconseguir els objectius plantejats: 

Àmbit Sant Pere Màrtir 

Aquesta àrea de lleure és un àmbit d’ús públic complex i intensiu, amb una considerable varietat 
d’activitats recreatives, que suporta una pressió important d’afluència de gent. Es tracta d’un 
enclavament dotat amb un restaurant-berenador, àrea d’estada, àrea de pícnic equipada i 
aparcaments. És un punt d’inici de diversos itineraris, el més destacat dels quals és el del Passeig 
de les Aigües, amb una riquesa notable de punts d’interès de proximitat, com fonts, miradors i 
indrets paisatgístics atractius. A més, té bona accessibilitat a peu des d’Esplugues de Llobregat 
a través del carrer Pau Vergós i en un futur ha de comptar també amb un bon accés des del 
transport públic, gràcies al perllongament de l’L3 del Metro des de Zona Universitària. Els 
aparcaments serveixen tant per a la gent que té l’àrea com a destí final, com per a la gent que 
comença recorreguts a peu o bicicleta des d’aquest punt. Aquesta doble funcionalitat fa que es 
desbordin habitualment, en especial durant el cap de setmana. 

L’estratègia d’intervenció d’aquest enclavament se centra en la regulació de l’accés motoritzat 
amb la restricció de l’aparcament a les places habilitades, la regulació dinàmica dels fluxos de 
cotxes amb la implantació de panells d’informació i la proposta indicativa d’una nova bossa fora 
del Parc que funcioni com a reserva d’aparcament en cas de saturació de l’actual. Es proposa 
com zona orientativa del possible nou aparcament l’àmbit al voltant del Parc de Finestrelles.  

D’altra banda, es proposa potenciar les següents caminades de durada curta i el condicionament 
de les seves dotacions paisatgístiques i patrimonials associades: itinerari de la Font de la Beca, 
Can Carbonell, Can Merlès i Font de Can Merlès; itinerari de la Font del Ferro i Font Rector; i 
itinerari de Turó del Temple, Bateria Antiaèria i Turó de Sant Pere Màrtir. 

Àmbit Santa Creu d’Olorda 

Aquesta àrea de lleure, situada en una zona central del Parc, molt pròxima a la Reserva Natural 
de la Rierada-Can Balasc, és una àrea equipada accessible principalment en cotxe. Funciona 
com un enclavament, amb un ús públic intens i reuneix un conjunt de dotacions amb una zona 
de barbacoes equipada, restaurant i aparcament. Forma part de l’entorn de la Parròquia de Santa 
Creu d’Olorda, la pedrera dels Ocells i és pròxima a la pedrera de Puig d’Olorda, paratge d’interès 
geològic i natural. Es tracta d’un àmbit ben connectat amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic del 
Parc que coincideix amb el creuament de diversos recorreguts. El Pla planteja una estratègia de 
contenció per a l’enclavament format per l’àrea de lleure i el reconeixement de la pedrera del 
Puig d’Olorda i els seus entorns com una Àrea d’especial significació. 

D’una banda, la popularitat de l’espai i la manca d’accessibilitat amb transport públic la 
converteixen en un àrea freqüentment saturada i amb aparcaments desbordats. D’altra banda, 
les dotacions esmentades van acompanyades per una diversitat d’activitats, tant de lleure passiu 
com actiu (passejades, caminades, curses, etc.) i, en conseqüència, per una heterogeneïtat 
d’impactes sobre el medi, que afecten en especial certs indrets pròxims de gran valor ambiental, 
com les dues pedreres esmentades. Així, a la pedrera del Puig d’Olorda, per exemple, s’ha 
detectat que un augment de la pràctica de curses en bicicleta pels corriols de la zona i la 
sobrefreqüentació general, amenacen els hàbitats i els valors naturals d’aquest espai tan 
singular. 

L’estratègia de contenció en aquest cas es dirigeix doncs cap a la regulació dels fluxos de 
visitants, a través del control de l’accés motoritzat. Es proposa el manteniment de les zones 
consolidades actuals d’aparcament i la regulació de l’aparcament fora de l’àmbit estricte com a 
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ús no admès. Com a l’ALL de Sant Pere Màrtir, es proposa també la gestió dinàmica dels fluxos 
de cotxes amb la implantació de panells d’informació. 

Per altra banda, es preveu promoure un seguit de recorreguts curts al voltant de l’enclavament, 
com l’itinerari fins a la Font de Can Ferriol i la Font d’en Marc, on es proposa la potenciació 
d’aquests entorns amb el condicionament dels camins i dels elements patrimonials i paisatgístics 
d’aquests itineraris. No obstant, a diferència de l’enclavament anterior, caldrà preveure 
excepcions en relació als àmbits més sensibles des del punt de vista ambiental amb els que 
limita: d’una banda en relació a l’accés a la Reserva Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc, a 
l’est i, d’altra banda, al voltant del Puig d’Olorda. En relació a aquests àmbits més sensibles es 
planteja també una regulació més restrictiva pel que fa a les activitats organitzades i la xarxa 
ciclable del Parc. 

Àmbit torrent de Can Coll 

Es tracta d’un enclavament amb un ús públic intens i variat i amb una freqüentació molt intensa 
de l’entorn. Està dotat amb una àrea d’estada equipada amb barbacoes, berenador, quiosc, bar- 
restaurant i àrea de pícnic. L’àrea equipada comprèn també el Centre d’Educació Ambiental de 
Can Coll amb les seves zones agrícoles associades i una oferta d’ús públic adreçada a col·lectius 
i grups escolars, durant la setmana, però també al públic en general els dies festius.  

L’àrea de lleure és molt pròxima a l’indret del Torrent de Can Coll i l’àmbit és, en general, inici de 
diversos recorreguts. Es tracta d’una àrea accessible majoritàriament en cotxe a través de la 
carretera BV-1415, amb aparcaments de gran capacitat (168 places d’aparcament) que ordenen 
l’intensiu flux de vehicles privats i autocars.  

L’estratègia d’intervenció en aquest cas se centra també en la regulació de l’accés motoritzat a 
través de la regulació dinàmica dels fluxos de cotxes, amb la implantació de panells informatius 
de les places disponibles a la carretera Horta-Cerdanyola BV-1415, en el límit de la urbanització 
de Montflorit. 

Per altra banda, es preveu intensificar la promoció de recorreguts curts al voltant de 
l’enclavament, com l’itinerari a la Font de Sant Pau, Can Castelló i la Font del Frare, i l’itinerari 
del Puig de la Guàrdia i el Torrent de Can Codina. El Pla proposa la potenciació d’aquests entorns 
amb el condicionament dels camins i dels elements patrimonials i paisatgístics d’aquests 
itineraris. 

Àmbit Vista Rica 

Es tracta d’una de les entrades a la Reserva Natural Parcial de la Font Groga i inici de diversos 
recorreguts a peu i en bicicleta. L’àmbit és actualment accessible majoritàriament en cotxe a 
través de la via comarcal BP-1417. Conté dos edificis a incorporar al Catàleg de masies, de 
titularitat pública i amb potencial per acollir futurs equipaments vinculats al Parc, així com una 
esplanada d’aparcament actualment no condicionat. Per la seva posició i característiques, l’àrea 
es considera una fita interior. 

Les actuacions a dur a terme han de ser coherents amb la situació particular de l’àmbit respecte 
el límit de la Reserva Natural Parcial de la Font Groga. Per aquesta raó la proposta ha de 
contribuir a la valorització de les particularitats del medi natural que l’envolta. En aquest sentit, 
es proposa condicionar i destinar els dos edificis del Catàleg de masies a equipament educatiu, 
d’investigació i desenvolupament vinculat al Parc i, concretament, a les Reserves Naturals 
Parcials.  

Es proposa també la regulació de l’accés en vehicle motoritzat. En particular, es planteja el 
condicionament de part de l’esplanada que serveix actualment com a aparcament no ordenat 
com a aparcament de servei (veure apartat 8.2.3.2.e. Aparcaments) i per a visitants del Parc amb 
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diversitat funcional. Aquest aparcament donarà servei als treballadors de les noves dotacions 
previstes a Vista Rica, així com a d’altres equipaments pròxims a l’àmbit com el Centre d’Acollida 
Els Llimoners.  

Àmbit can Borrell 

El restaurant de Can Borrell i el seu entorn, tot i sense comptar amb un àrea equipada, concentra 
unes problemàtiques que fa que es consideri com a tal. Així, es tracta d’un àmbit de gran afluència 
de gent i que compta amb el creuament de diversos recorreguts i una varietat d’elements 
paisatgístics interessants al seu voltant. En paral·lel, l’existència de les superfícies d’aparcament 
associades al restaurant fan que molts usuaris s’accedeixin amb vehicle privat, amb les 
conseqüents pertorbacions en el medi natural.   

En aquest sentit, com en els casos anteriors, es planteja la contenció del funcionament d’aquest 
àmbit i la regulació de l’accés motoritzat per evitar el desbordament dels aparcaments i la pràctica 
d’usos no desitjables. Es planteja, dins d’aquesta línia, valorar la possibilitat de reduir el nombre 
de vehicles motoritzats que podran accedir als aparcaments, en cas de que es prevegi una 
afluència que pugui comprometre els valors de conservació de l’entorn. 

Es proposa, en paral·lel, la millora dels camins associats a l’àmbit i el reforç de la senyalització 
informativa sobre els valors naturals de l’espai protegit. La difusió d’aquests valors hauria de 
formar part de les tasques de l’activitat del restaurant també. 

Per trobar-se dins dels Espais d’interès connector i de les Illes de tranquil·litat, el Pla estableix 
que a l’hora de realitzar qualsevol actuació a l’àmbit s’han de preveure les mesures ambientals 
preventives i/o correctores d’impacte establertes a l’Estudi ambiental estratègic (apartat IV). 

Àmbit can Rabella 

Connectat amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic, aquesta àrea és una de les principals entrades 
des de la banda del Llobregat al Parc. L’Àmbit actualment es troba ocupat pel restaurant de la 
Masia de Can Rabella, que disposa d’un estacionament privat de capacitat considerable i que 
atrau un gran nombre d’usuaris els caps de setmana, i per unes naus industrials i altres 
instal·lacions associades.  

L’accés a l’àmbit a través del polígon industrial, la distància al mateix i la inexistència de transport 
públic no faciliten la proximitat d’aquest node a la ciutadania per accedir-hi amb modes no 
motoritzats. A més, està molt pròxim, a la Reserva Natural Parcial de la Rierada- Can Balasc i la 
Xarxa hídrica d’interès connector del curs baix de la Riera de Vallvidrera. Per aquestes raons es 
considera adient minimitzar les pertorbacions sobre el medi derivades del funcionament actual 
de l’ús de restaurant i en general de l’elevada freqüentació d’aquest espai i preveure les mesures 
ambientals preventives i/o correctores de l’impacte. 

En aquest sentit, el Pla especial estableix que les activitats relacionades amb aquest node han 
de garantir la no afectació de la Riera de Vallvidrera i del seu bosc de ribera, valorant la possibilitat 
d’instal·lació de dispositius dissuasius com tanques al seu perímetre que impedeixin l’accés al 
públic en aquells punts on discorri més propera a la xarxa dinàmica.  

Per altra banda, es proposa la millora dels camins existents i de la senyalització informativa sobre 
els valors naturals de l’entorn i la importància de la seva conservació. La difusió d’aquests valors 
hauria de formar part de les tasques de l’activitat del restaurant també. 

Per últim, el Pla proposa valorar la possibilitat d’impedir o reduir el nombre de vehicles motoritzats 
que podran accedir a l’aparcament proper als límits de la Reserva Natural Parcial, en cas de que 
es prevegi una afluència que pugui comprometre els seus valors de conservació. 
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Transformació de les àrees equipades formalitzades 

Dins de l’àmbit del Parc hi ha àrees equipades que es considera que no estan alineades amb el 
model d’ús públic que el Pla pretén potenciar. Les problemàtiques relacionades amb aquestes 
àrees tenen que veure principalment amb la mobilitat motoritzada que generen a l’interior del 
Parc. Es tracta d’àrees on convé reorientar els serveis que ofereixen per tal de fer-les compatibles 
amb els objectius generals i el model d’ús públic proposat. 

Un exemple clar és el del Pla dels Maduixers que funciona actualment com un aparcament 
sobresaturat al bell mig del Passeig de les Aigües i, el Coll de la Ventosa un aparcament 
actualment en desús. 

Àrees equipades formalitzades Categoria Estratègia 

Àmbit Coll de la Ventosa Fita interior transformació 

Àmbit Pla de Maduixers Node transformació 

Taula 47: Àrees equipades amb estratègia de transformació. 
Font: AMB. 

L’estratègia de transformació respon a dues premisses bàsiques: 

 Reconèixer la infraestructura existent al Parc vinculada a l’ús públic, en especial aquelles 
àrees ben ubicades i amb bona accessibilitat. 

 Modular les pertorbacions que tenen un impacte negatiu, ja sigui en l’experiència dels 
visitants del Parc com en la preservació i millora dels valors ambientals. 

En aquests àmbits es considera necessari un canvi en el funcionament de l’espai. Les actuacions 
a dur a terme en aquests casos se centren en una intervenció global i un tractament paisatgístic 
integral per a adaptar les àrees als nous usos previstos. 

A continuació es descriuen més detalladament els àmbits a transformar i les principals actuacions 
a dur a terme: 

Àmbit Pla dels Maduixers 

Àrea molt concorreguda del Passeig de les Aigües que actualment funciona com a aparcament i 
que es troba sovint reblert de cotxes. És una zona que genera conflicte ja que és el punt de 
creuament de vianants, bicicletes i vehicles motoritzats.  

L’ús actual d’aquest àmbit com a aparcament es considera incompatible amb el caràcter d’àrea 
de lleure lineal del Passeig de les Aigües i les propostes del Pla en relació a aquest itinerari 
fonamental de la Xarxa dinàmica per a l’ús públic. 

En aquest sentit, es proposa l’eliminació de l’aparcament existent i la transformació de l’ús 
d’aquest àmbit amb la seva consolidació com a node d’accés a peu i en bicicleta des del vessant 
barceloní. Es considera convenient també la regulació d’accés motoritzat des del carrer Manuel 
Arnús fins al Pla dels Maduixers, amb un accés restringit només pels veïns, per evitar la situació 
actual de cotxes aparcats als dos costats del carrer. 

Les actuacions a dur a terme en l’àmbit concret requeriran un tractament global amb la 
restauració paisatgística i arranjament d’una àrea d’estada, així com la instal·lació del mobiliari i 
la senyalització necessaris. Es proposa també la implantació d’un punt d’informació per als 
visitants del Parc. 

Àmbit Coll de la Ventosa  

Àrea molt propera al Passeig de les Aigües que antigament funcionava com estacionament no 
regulat, alhora que com a punt d’abocaments incontrolats. L’òrgan gestor del Parc va restringir 
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l’accés a l’espai i actualment es tracta d’una esplanada i punt d’encreuament de diversos 
itineraris. L’àmbit és accessible des de Barcelona per la carretera del Cementiri de Collserola, 
compta també amb una parada regular d’autobús i coincideix amb l’encreuament de diversos 
itineraris. 

El Pla especial considera aquest àmbit com a fita interior potencial, associada amb la construcció 
de Can Rius, una edificació modernista pertanyent al municipi de Montcada  i Reixac, que forma 
part del Catàleg de masies. Es planteja la transformació de l’espai en una àrea d’estada, pensada 
com una fita interior del Parc. 

 

Reconeixement i consolidació d’àrees equipades no formalitzades 

Les noves àrees proposades són àmbits que, malgrat no comptar amb una ordenació a tal efecte, 
funcionen com espais propis de l’ús públic del Parc. Són punts no formalitzats on es produeix 
una certa afluència de gent, ja sigui perquè són entrades al Parc o bé per l’acumulació d’activitats 
que hi tenen lloc.  

Els nous àmbits d’ús públic es reconeixen, principalment, a les vores, amb l’objectiu d’ordenar 
les entrades al Parc i disminuir la dispersió de gent a l’interior del mateix. Tots ells reben la 
consideració de nodes. La selecció dels emplaçaments respon a la valoració dels indicadors 
esmentats en l’apartat 8.2.3.1.b Criteris de valoració de les àrees equipades. 

Àrees equipades no formalitzades Categoria Estratègia (nivell) 

Àmbit Escletxes del Papiol Node no formalitzat reconeixement i consolidació 1 

   

Àmbit camí de la Salut (Ca n'Amigonet) Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Badal Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Fatjó Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Masdeu  Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Montmany Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit estació FGC La Floresta – pl. Miquel 
Ros  

Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit jardins de Can Sentmenat  Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit estació FGC Passeig de les Aigües Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit Parc de l'Oreneta  Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Àmbit torrent de Batzac i Argiles Node no formalitzat reconeixement i consolidació 2 

Taula 48: Nous àmbits formalitzats. 
Font: AMB. 

L’estratègia d’intervenció en aquest cas busca un tractament funcional i paisatgístic integrat de 
l’espai per a adequar-lo al seu paper dins del model de l’ús públic. Les intervencions poden variar 
en funció del tipus d’actuacions: nivell 1 o actuacions integrals i nivell 2 o actuacions acotades. 

La proposta de consolidació de noves àrees equipades té els següents objectius:  

 Equilibrar territorialment la infraestructura de l’ús públic, en especial en relació als 
accessos organitzats al Parc. 

 Limitar la construcció de noves dotacions. 
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 Evitar la dispersió dels visitants i reforçar la capacitat d’acollida de la vora exterior del 
Parc, filtrant i reduint, en la mesura del possible, la penetració de certes activitats a 
l’interior del Parc. 

A continuació es descriuen més detalladament els noves àrees a consolidar i les principals 
actuacions a dur a terme: 

 
Reconeixement i consolidació nivell 1 

Àmbit Escletxes del Papiol 
El PEPNat proposa dos nodes al Papiol: un de principal i un altre de més secundari (veure 
següent punt reconeixement i consolidació nivell 2: Àmbit Torrent de Batzac i Argiles) ja que es 
tracta d’un municipi que no compta actualment amb entrades organitzades al Parc. 

El node principal es planteja pròxim a les Escletxes del Papiol, indret del Parc Natural que forma 
un geòtop inclòs en l’Inventari d’espais d’interès Geològic de Catalunya (IEIGC). És un espai 
amb rellevància internacional però molt afectat per l’activitat humana (és visitat per les escoles i 
també s’utilitza com a lloc d’entrenament i iniciació a l’escalada). L’àmbit orientatiu d’aquest nou 
node es troba en el límit amb el teixit urbà del Papiol i l’àmbit del PNSC. 

Les actuacions a dur a terme han de considerar la necessitat d’una entrada organitzada al Parc 
des del nucli i des de l’estació de tren del Papiol. Es preveu l’arranjament d’aquest entorn com a 
àrea d’estada, el condicionament dels itineraris i la instal·lació de mobiliari i de la senyalització 
informativa i interpretativa necessària. Es planteja també la possible implantació d’un punt 
d’informació per a l’atenció de visitants i la ubicació d’un aparcament de servei i per a persones 
amb diversitat funcional (10 places màxim). 

S’ha de subratllar que s’han de prendre les mesures necessàries per tal que el funcionament 
d’aquest node sigui compatible amb la conservació i millora del geòtop de les Escletxes, seguint 
les determinacions específiques que estableix el Pla (veure apartat IV. Estudi ambiental 
estratègic). Així mateix, l’espai consolidat ha de servir per a divulgar els valors particulars 
d’aquest indret. 

Reconeixement i consolidació nivell 2 

A banda d’aquests dos àmbits més principals, es proposen actuacions més acotades en la resta 
d’àmbits de reconeixement i consolidació nivell 2. Força d’aquests espais permeten posar en 
relació el Parc amb altres espais lliures metropolitans rellevants (riu Llobregat, Via Verda Sant 
Llorenç, parcs Barcelona, etc.). 

Les intervencions consisteixen en el condicionament d’aquests espais com a entrades 
organitzades del Parc amb senyalització i informació relacionada amb les possibles rutes.  

Àmbit camí de la Salut (Ca n’Amigonet) 
Aquesta àrea constitueix una entrada directa des de la autopista AP-7 que connecta directament 
amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic. Se situa al llarg del GR-96, en el camí d’arribada a la AE 
de la Salut del Papiol des de Sant Cugat del Vallès. 

El Pla especial planteja la possibilitat que aquest node sigui un punt d’entrada potencial a peu o 
en bicicleta per a la gent del municipi de Rubí i del districte de Mira-sol a Sant Cugat. La connexió 
amb l’estació de ferrocarrils i el nucli de Rubí s’aconsegueix a través de la xarxa comarcal C-
1413a, la carretera de Molins de Rei i pel carrer de l’Entroncament, que travessa l’AP-7 per sota 
a l’alçada del nucli de Mas Gener. L’enllaç amb l’àmbit proposat es fa mitjançant el camí agrícola 
que rodeja la rotonda i s’endinsa al Parc. La consideració d’aquesta connexió comprendria el 
condicionament i senyalització per a vianants de la ruta esmentada fins arribar al node. 
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Àmbit can Badal 
Des del nucli de Valldoreix els usuaris actualment accedeixen al Parc de manera dispersa a 
través de diversos camins, fet que fa necessari en aquesta zona la proposta d’una entrada amb 
la voluntat d’ordenar-ne l’accés. Amb l’objectiu d’afavorir sinèrgies, l’àmbit orientatiu proposat se 
situa al límit del Parc, en relació al camí de Can Badal, un camí que enllaça amb la Xarxa 
dinàmica per a l’ús públic del Parc i que es troba propera a una zona d’equipaments esportius.  

Àmbit can Fatjó  
Es tracta de l’àmbit orientatiu indicat a l’Espai funcional que es formalitza a través del camí rural 
proper a can Balcell, que s’hi accedeix des de la rotonda que es troba a la carretera BV-1413 a 
l’inici del Parc Tecnològic. A continuació el camí travessa la riera de Sant Cugat i es connecta 
amb la Xarxa dinàmica d’ús públic dins del Parc. Aquest àmbit i el node de l’àmbit de Can 
Canaletes constitueixen els accessos al Parc des de Cerdanyola.  Es tracta d’un accés a Can 
Coll a peu, alternatiu a l’accés motoritzat. Aquesta connexió, a més, permet assegurar la 
continuïtat de la xarxa de camins del Parc amb la Via Verda Sant Llorenç del Munt-Collserola. 

Es planteja el condicionament puntual de l’àmbit amb totes les actuacions descrites anteriorment 
pel seu funcionament com a node secundari.  

Àmbit can Masdeu 
L’àmbit orientatiu d’aquest node se centra al voltant de la masia de can Masdeu, que actualment 
és un equipament autogestionat. Es tracta d’una àrea pròxima als teixits urbans de Barcelona i 
ben comunicada amb el transport públic. En aquest cas, el Pla especial recomana les actuacions 
necessàries per a la consolidació d’aquesta finca com un nou node del vessant barceloní. Cal 
tenir en compte que aquest node, a diferència dels altres nodes del vessant, és més una 
destinació en ell mateix que no pas una entrada al Parc. A més, donades les activitats que es 
desenvolupen en l’actualitat a la finca, es detecta l’oportunitat d’orientar les activitats 
relacionades amb el node vers l’educació per la sostenibilitat i la promoció de la transició 
agroecològica a Collserola.  

Àmbit can Montmany 
Es tracta de l’àmbit situat al límit del teixit urbà de Valldoreix amb el Parc a l’alçada del Passeig 
Guineu. L’inici del camí d’entrada s’ubica a la Plaça Joan Gassó i segueix l’Avinguda de Can 
Montmany fins arribar a l’actual equipament de Can Montmany. L’àmbit està connectat amb la 
Xarxa dinàmica per a l’ús públic i amb un dels camins d’accés a l’AE de la Salut de Papiol.  

Per la seva proximitat a les Illes de tranquil·litat s’ha de reforçar la senyalització divulgativa en 
clau de sensibilització ambiental d’aquest àmbit i la resta de mesures ambientals que determina 
l’Estudi ambiental estratègic del Pla. 

Àmbit estació FGC La Floresta – pl. Miquel Ros 
Es tracta de l’àmbit de la Plaça Miquel Ros directament vinculat amb l’estació de Ferrocarrils de 
la Generalitat a l’estació de la Floresta. Es proposa millorar la senyalització del camí que travessa 
el nucli de la Floresta i accedeix al Parc. 

Àmbit estació FGC Passeig de les Aigües 
Es planteja un nou node directament vinculat a l’estació del Passeig de les Aigües del funicular 
de Vallvidrera. Es tracta d’un àmbit que enllaça directament amb la Xarxa dinàmica a través del 
Passeig de les Aigües. Cal parar especial atenció a l’ordenació dels diferents fluxos, en especial 
bicicletes i vehicles motoritzats. 

Àmbit Jardins de can Sentmenat  
L’àmbit orientatiu d’aquest node es troba dins de l’Espai funcional, situat a cavall entre els Jardins 
de can Sentmenat i el Parc de Collserola. Es tracta d’un espai ben connectat amb el transport 
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públic a través de la xarxa de bus i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l’estació de 
Reina Elisenda. 

Es proposa l’ordenació de l’àmbit orientatiu del node i la consolidació d’un camí a peu com a 
camí de la Xarxa dinàmica que, travessant els jardins, connecti amb el Passeig de les Aigües. 
La proposta preveu, a més a més, la senyalització del camí que connecta amb el Parc, des de la 
parada del ferrocarrils fins al node. 

Àmbit Parc de l’Oreneta  
L’àmbit orientatiu d’aquest node es troba dins de l’Espai funcional, entre els límits del Parc de 
l’Oreneta i el Parc. El Pla especial proposa la senyalització del camí que connecta amb el Parc 
de Collserola, punxant amb el Passeig de les Aigües, des del carrer Montevideo i des de l’estació 
de ferrocarrils de Reina Elisenda. Igual que en l’àmbit descrit anteriorment, permet modular la 
connexió amb els parcs urbans de Barcelona pròxims al Parc. 

Àmbit torrent de Batzac i Argiles 
Constitueix la segona entrada al Parc des del Papiol, una entrada pròxima a l’estació de ferrocarril 
i connectada amb la xarxa rodada a través de la carretera comarcal C-1413a. És una entrada 
que enllaça directament amb la Xarxa dinàmica per a l’ús públic, en especial amb l’itinerari de 
l’AE de la Salut del Papiol. A més, la seva localització, propera al Parc Riu Llobregat, permet 
incidir en la connexió del Parc amb d’altres espais lliure cabdals de l’Àrea metropolitana de 
Barcelona. Entre les actuacions a dur a terme en aquest àmbit s’hauria de preveure la 
senyalització i arranjament del camí d’arribada des de l’estació de ferrocarrils fins al node 
proposat. 

A més, donada la importància dels elements ambientalment sensibles de l’àmbit s’han de tenir 
en compte totes les mesures ambientals correctores i de prevenció proposades (veure apartat 
IV. Estudi ambiental estratègic) per a afavorir la funció de connectivitat ecològica de l’espai. 

A continuació s’adjunta una taula resum de les estratègies aplicades a les àrees equipades 
ordenats per municipi.  



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

Àrees equipades Municipi Estratègia  

Àmbit Baixador de Vallvidrera Barcelona potenciació 1 

Àmbit i entorns mirador de Torre Baró Barcelona potenciació 1 

Àmbit pedrera de Montbau Barcelona  potenciació 2 

Àmbit mirador del Besòs Barcelona  potenciació 2 

Àmbit Santa Creu d'Olorda Barcelona contenció 

Àmbit Coll de la Ventosa Barcelona  transformació 

Àmbit Pla de Maduixers Barcelona transformació 

Àmbit can Masdeu  Barcelona reconeixement i consolidació 2 

Àmbit jardins de Can Sentmenat  Barcelona  reconeixement i consolidació 2 

Àmbit estació FGC Passeig de les 
Aigües 

Barcelona  reconeixement i consolidació 2 

Àmbit Parc de l'Oreneta  Barcelona reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Canaletes – riera Sant Cugat  Cerdanyola del Vallès potenciació 1 

Àmbit torrent de Can Coll Cerdanyola del Vallès contenció 

Àmbit can Fatjó Cerdanyola del Vallès reconeixement i consolidació 2 

Àmbit la Salut del Papiol El Papiol manteniment 

Àmbit Escletxes del Papiol El Papiol reconeixement i consolidació 1 

Àmbit torrent de Batzac i Argiles El Papiol reconeixement i consolidació 2 

Àmbit Sant Pere Màrtir 
Esplugues/  
Sant Just Desvern 

contenció 

Àmbit Castellciuró Molins de Rei potenciació 1 

Àmbit can Rabella Molins de Rei contenció 

Àmbit can Cuiàs Montcada i Reixac potenciació 2 

Àmbit Mitja Costa Montcada i Reixac potenciació 2 

Àmbit plaça Rotary Internacional Sant Cugat del Vallès potenciació 2 

Àmbit i entorns de Sant Medir Sant Cugat del Vallès manteniment 

Àmbit Vista Rica Sant Cugat del Vallès contenció 

Àmbit can Borrell Sant Cugat del Vallès contenció 

Àmbit camí de la Salut (Ca n'Amigonet) Sant Cugat del Vallès reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Badal Sant Cugat del Vallès reconeixement i consolidació 2 

Àmbit can Montmany Sant Cugat del Vallès reconeixement i consolidació 2 

Àmbit estació FGC La Floresta – pl. 
Miquel Ros  

Sant Cugat del Vallès reconeixement i consolidació 2 

Àmbit la Salut de Sant Feliu 
Sant Feliu de 
Llobregat 

potenciació 1 

Àmbit mas Lluí 
Sant Feliu de 
Llobregat 

potenciació 2 

Taula 49: Estratègies àrees equipades. 
Font: AMB. 
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Estratègies específiques per a les Àrees d’especial significació 

En aquest apartat es fa referència a aquelles Àrees d’especial significació vinculades a l’ús públic 
o que tenen cert potencial en aquest sentit, com determinades pedreres o pantans. Es tracta 
d’àrees equipades, o que es podrien equipar en un futur, per tal d’aprofitar les sinèrgies entre els 
valors ambientals d’aquests espais i el recurs que ofereixen de cara a l’educació per a la 
sostenibilitat. No obstant, donat el context particular del Parc, amb un elevat nombre de visites,              
caldrà estudiar amb detall les accions a dur a terme i en especial si cal limitar-ne l’accés.  

Dins del capítol 8.2.1.3.b. Identificació de les àrees d’especial significació de l’apartat del Model 
de preservació i millora dels valors ecològics s’ordenen de manera específica les pedreres que 
es troben dins del Parc. D’altra banda, dins l’Annex 4. Estratègies de restauració de les pedreres 
es plantegen estratègies concretes, en base a l’anàlisi de l’interès potencial que presenta cada 
pedrera pel que fa al medi físic, al natural i a l’humà. En el present apartat es fa referencia 
exclusivament a les que tenen incidència en l’ús públic i  les estratègies a aplicar per a fer el seu 
ús compatible amb la posada en valor del seu potencial educatiu, social i paisatgístic. A la taula 
que s’exposa a continuació es resumeixen els principals aspectes a tenir en compte: 

Pedreres Valors Estratègia 

Pedrera Berta 

Didàctic i educatiu 
Social 
Patrimoni arqueològic 
Patrimoni arquitectònic de proximitat 
Paisatgístic 

Restauració ecològica i paisatgística i 
condicionament de l’entorn com a espai 
d’esbarjo obert al públic. 
Condicionament del camí rural d’accés 
i senyalització. 

Pedrera del Turó 
de Montcada 

Didàctic i educatiu 
Social 
Patrimoni arqueològic 
Cultural 
Paisatgístic 

Restauració ecològica i paisatgística de 
la part de l’activitat que ja no es troba 
activa. Condicionament de zona 
humida i camí existent com a itinerari 
obert al públic i senyalització. 

Les Escletxes 

Didàctic i educatiu 
Social 
Patrimoni arqueològic 
Paisatgístic 

Valoritzar-lo com a recurs didàctic 
alhora que caldria regular la pràctica de 
l’escalada per tal que no suposi 
impactes sobre l’espai d’interès 
geològic i sobre la fauna. Senyalització. 

Pedrera Sanson 

Didàctic i educatiu 
Social 
Patrimoni arqueològic 
Paisatgístic 

L’alta freqüentació entra en conflicte 
amb el fet que es tracta d’un àrea amb 
alt interès faunístic i àrea de nidificació. 
S’ha de limitar al màxim l’accés a la 
zona, excloent els camins d’accés fora 
de la xarxa dinàmica per a l’ús públic. 

Taula 50: Assignació de les estratègies de les pedreres. Font: AMB. 
 

D’altra banda, els pantans que actualment formen part de les àrees equipades per a l’ús social 
són el pantà de Vallvidrera i el de can Borrell (la bassa gran de can Coll no està habilitada per a 
l’ús públic). Per a ambdós espais es proposa reforçar la seva valorització com espais de 
coneixement i foment de la biodiversitat.  
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

Encaix dels ERE 2 àmbits d’enllaç 

El 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, delimita de forma 
indicativa uns espais aptes per a la contenció del creixement urbà i que es configuren com a 
portes d’entrada al Parc amb un ús públic més intens. El Decret remet la delimitació definitiva 
d’aquests espais al Pla especial. Tots els àmbits pertanyen al vessant barceloní de la Serra i, 
excepte l’Àmbit d’enllaç de l’antic Hospital de Sant Llàtzer, s’ubiquen en sòls qualificats de 
sistema general d’espais lliures. 

ERE 2 Justificació Decret Estratègia PEPNat 

Àmbit d’enllaç 
del Parc de 
l’Oreneta 

Engloba tot el sector dins la proposta de 
Parc Natural que se situa entre el Parc 
Urbà del Castell de l’Oreneta i el 
passeig de les Aigües. La seva 
delimitació respon a la possibilitat 
d’ampliar l’esmentat Parc per tal de 
constituir un punt important d’accés al 
Parc Natural. 

Reconeixement i consolidació d’àmbits 
d’ús públic no formalitzats nivell 2: 
Àmbit Parc de l’Oreneta.  
 

Àmbit d’enllaç 
del Parc del 
Marqués de 
Sentmenat 

Engloba tot l’àmbit constituït pel Parc 
del Marquès de Sentmenat inclòs dins 
del Parc natural. Es tracta d’un Parc ja 
existent amb un ús urbà intens que en 
justifica la seva delimitació com a ERE. 

Reconeixement i consolidació d’àmbits 
d’ús públic no formalitzats nivell 2: 
Àmbit Jardins de can Sentmenat.  
 

Àmbit d’enllaç 
del Peu del 
Funicular 

Engloba tot l’àmbit situat per sota el 
passeig de les Aigües al sector del Peu 
del Funicular. Es tracta d’un sector amb 
una elevada freqüentació que 
actualment ja constitueix una porta 
d’entrada al Parc i que es preveu la 
possibilitat de consolidar-la com a tal. 

Transformació de les àrees equipades 
formalitzades: Pla dels Maduixers. 
 

Àmbit d’enllaç 
de la Font del 
Bacallà 

Sector que integra la franja d’espai 
protegit situada entre la carretera de la 
Rabassada i la ciutat de Barcelona. Es 
tracta d’un sector relativament deslligat 
del Parc i en el qual es pot preveure un 
ús ciutadà intens sobretot tenint en 
compte que enllaça amb el club de 
tennis de Vallparc. 

El Pla preveu una estratègia de 
Compleció d’itineraris existents: Passeig 
de les Aigües, a l’est d’aquest sector. 
Aquesta connexió ha de permetre la 
connexió amb la Xarxa dinàmica d’ús 
públic amb independència del recinte 
del Club de tennis. 
No compta amb cap altra estratègia 
assignada al no adequar-se als criteris 
de valoració de les àrees equipades. 

Àmbit d’enllaç 
de l’antic 
Hospital de Sant 
Llàtzer 

Aquest sector engloba tota la superfície, 
principalment qualificada d’equipament, 
corresponent a l’antic Hospital de Sant 
Llàtzer. Es tracta d’una zona de gran 
interès per tal de constituir una altra 
porta d’entrada al Parc Natural des del 
sector més oriental de Barcelona. 

Reconeixement i consolidació d’àmbits 
d’ús públic no formalitzats nivell 2: Àmbit 
can Masdeu. 
Transformació de les àrees equipades 
formalitzades: Coll de la Ventosa. 

Taula 51: EREs d’enllaç i estratègies a aplicar. 
Font: Memòria Decret 146/2010 

Delimitació  

En la definició dels límits s’ha realitzat una transcripció a escala 1:1.000 dels límits indicatius 
establerts pel Decret. Els plànols d’ordenació 6. Ús públic i 8. Síntesi del model de Parc per 
sectors recullen  la seva delimitació a escales 1:25000 i 1:5000 respectivament. 
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8.2.3.2. Equipaments per a l’ús públic  

8.2.3.2.a. Aspectes generals  

Els equipaments per a l’ús públic es corresponen amb els equipaments que gestiona el CPNSC 
i/o directament relacionats amb la preservació, millora i difusió dels valors del parc i que generen 
una certa afluència de visitants més enllà dels treballadors del propi centre. Són equipaments 
vinculats amb el Parc que atrauen un cert nombre de visitants i constitueixen pols d’atracció dins 
del model d’ús públic. S’inclouen dins d’aquesta categoria els centres d’informació, d'educació 
ambiental, de recerca i de divulgació dels valors del Parc. Són tots ells, per tant, equipaments 
vinculats al Parc. Pel que fa als seu suport físic, aquestes dotacions es divideixen en equipaments 
en edificis inclosos al Catàleg de masies o reconeguts pel planejament urbanístic amb la clau 
7Co, quiosc amb serveis de restauració associats a les àrees de lleure o enclavaments existents 
i punts d’informació (casetes). 

 

8.2.3.2.b. Estratègies i actuacions 

El Pla estableix una sèrie de mesures ambientals per a la intervenció sobre l’edificació inclosa al 
Catàleg de masies (veure apartat 8.2.4.3 Mesures ambientals per a la intervenció sobre 
l’edificació). En el cas dels equipaments existents es tracta d’un conjunt de recomanacions que 
esdevenen condicions d’obligat compliment en el supòsit d’ampliacions. L’objectiu d’aquestes 
limitacions i recomanacions és minimitzar els impactes que es deriven del desenvolupament dels 
diferents usos admesos al Parc i impulsar una gestió sostenible de la Serra basada en la 
valorització dels serveis ecosistèmics. 

Les estratègies en relació als equipaments per a l’ús públic són bàsicament dues: 

 Encaix dels equipaments existents  
 Implantació de noves dotacions 

 

Encaix dels equipaments existents  

En el primer cas, es tracta de garantir la continuïtat i millora dels serveis actualment en 
funcionament. Els equipaments actuals es descriuen a l’apartat 5.3.4.1. Equipaments del Parc 
del capítol Síntesi de l’estat actual. Aquests es corresponen amb edificacions incloses al Catàleg 
de masies pels seus valors arquitectònics i històrics o bé es tracta d’edificacions reconegudes 
pel planejament general amb una clau urbanística d’equipament.  

 

Implantació de noves dotacions 

Tal i com es detalla a l’apartat 8.2.4 Model en relació al patrimoni construït, amb caràcter general, 
no s’admeten noves construccions, doncs es tracta d’un Parc que compta ja amb un nombre 
elevat d’edificacions. Així, pel que fa a la introducció de nous equipaments vinculats al Parc, 
aquests s’hauran d’ubicar preferentment en construccions incloses al Catàleg de masies o a 
l’Espai funcional del Parc. No obstant això, excepcionalment, el PEPNat admet com a 
construccions noves els quioscs vinculats al funcionament i a la gestió del Parc. En tots dos 
casos, tant pel que fa a la implantació de nous equipaments en construccions del Catàleg com 
en la introducció de punts d’informació, caldrà ajustar-se al model d’ús públic i ubicar-se prop 
d’una àrea equipada i/o en relació a la Xarxa dinàmica per a l’ús públic.  Així mateix, caldrà donar 
compliment a les mesures ambientals recollides a l’apartat 8.2.4.3 Mesures ambientals per a la 
intervenció sobre l’edificació. 
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Edificis inclosos al Catàleg de masies 

D’acord amb les estratègies i actuacions descrites en l’apartat sobre les àrees equipades (veure 
8.2.3.1 Àrees equipades), el Pla recomana dos possibles implantacions: 

 Nou Centre d’informació i educació ambiental, a la Masia de la Salut de Sant Feliu, per a 
equilibrar territorialment l’oferta d’un equipament d’aquesta tipologia en el global del Parc. 

 Nou equipament educatiu, d’investigació i desenvolupament vinculat al Parc i, 
concretament, a les Reserves Naturals Parcials, en  l’Àmbit de Vista Rica.  

D’altra banda, en línia amb les polítiques actuals de l’òrgan gestor i en coherència amb l’objectiu 
general del Pla d’establir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració 
público-privats, es recomana, amb caràcter general, promoure la inclusió de punts d’informació 
en aquelles construccions del Catàleg de masies amb usos d’equipament, restauració i 
allotjament rural.  

Punts d’informació (quioscs) 

El Pla planteja 4 nous punts d’informació en ubicacions estratègiques, dos a l’interior del Parc i 
dos més a l’Espai funcional. Els àmbits proposats són els següents: 

 Node AE de Castellciuró 
 Node Pla dels Maduixers  
 Node Les Escletxes de Papiol (Espai funcional) 
 Node i enclavament Baixador de Vallvidrera (Espai funcional, àmbit estació FCGG) 

 

L’òrgan gestor, en coherència amb el model de Parc, podrà ampliar aquesta proposta i/o reforçar-
la amb punts d’informació mòbils. 

 

8.2.3.2.c. Altres dotacions vinculades a l’ús públic 

A més de les àrees equipades, dels equipaments vinculats al Parc i a l’ús públic i dels camins de 
la xarxa dinàmica, hi ha un seguit d’activitats i serveis que permeten gaudir del Parc com a espai 
de salut, benestar, lleure i coneixement. Es tracta d’aquelles activitats, d’índole privada, que 
complementen les dotacions del Parc i generen un flux de visitants important. Les més 
destacades són els restaurants, el turisme rural i les hípiques.  
 
Aquestes activitats econòmiques han de ser compatibles amb els valors de l’espai natural i incidir 
en dos aspectes fonamentals del model de Parc. D’una banda, han de garantir la preservació del 
patrimoni construït de la Serra i/o una adequada gestió de la unitat de finca vinculada, tal i com 
recull el Catàleg de masies. De l’altra, hauran de potenciar els productes de proximitat o Km 0 i 
col·laborar en la difusió i coneixement dels valors de l’espai protegit. 
 
El Pla estableix una sèrie de mesures ambientals per al desenvolupament dels usos en les 
construccions incloses al Catàleg de masies (veure apartat 8.2.4.3 Mesures ambientals per a la 
intervenció sobre l’edificació) i per a les hípiques (veure apartat 8.2.2.3.e Tipus de ramaderia i 
d'explotacions ramaderes). En el cas d’usos existents es tracta d’un conjunt de recomanacions 
que esdevenen condicions d’obligat compliment en el supòsit d’ampliacions. L’objectiu 
d’aquestes limitacions i recomanacions és minimitzar els impactes que es deriven del 
desenvolupament dels diferents usos admesos al Parc i impulsar una gestió sostenible de la 
Serra basada en la valorització dels serveis ecosistèmics. 

Pel que fa a la implantació de noves dotacions, aquestes s’hauran d’ubicar necessàriament en 
construccions incloses al Catàleg de masies, excepte en el cas de les hípiques que, atès que es 
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consideren explotacions ramaderes, hauran de donar compliment a les condicions establertes a 
l’apartat 8.2.2.Valorització dels recursos naturals on  s’especifiquen els criteris condicionants per 
a la implantació de noves hípiques, així com les mesures i/o limitacions a aplicar a les 
instal·lacions existents que no s’adiuen amb el model de parc proposat. 

A continuació es detallen altres particularitats referents als restaurants i als allotjaments rurals.  

 
Restaurants 

Els restaurants són una part important de l’ús públic o social del Parc que implica un percentatge 
significatiu dels vehicles que circulen per la Serra un dia festiu. Les propostes del Pla incideixen 
amb l’encaix dels serveis i dotacions existents i en l’establiment de condicions i recomanacions 
per al desenvolupament de l’ús de restaurant.  

Pel que fa a les mesures ambientals per al desenvolupament de l’ús de restaurant, amb caràcter 
general, caldrà tenir en compte la presència d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari o una zona 
d’Espai d’interès connector a la finca. Així, caldrà garantir la  conservació o no afectació de l’HIC, 
tal i com recull la Directiva d’hàbitats, i allunyar les possibles pertorbacions evitant la ubicació 
d’instal·lacions auxiliars o el desenvolupament de l’activitat pròpiament dita a la zona d’interès 
connector. 

Quant als aparcaments, a banda del que assenyala amb caràcter general l’apartat 8.2.3.4 
Aparcaments, per tal d’evitar el fenomen apuntat a la diagnosi de desbordament, caldrà, d’una 
banda, ajustar el número de places d’aparcament a la capacitat del restaurant i, de l’altra, 
promoure l’accés a peu, bicicleta o amb transport públic. 
 
Així mateix, el PEPNat fa unes recomanacions per a restaurants que, tot i fora de l’àmbit estricte 
de l’espai protegit, tenen una incidència notable en el Parc. És el cas dels restaurants situats a 
l’àmbit de la Font de les Planes, un espai amb bona accessibilitat, tant en transport públic, a 
través dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), com en cotxe, a través de la via 
comarcal BV1462. En aquest cas, la superfície d’aparcament funciona com a aparcament de 
dissuasió entre setmana (per vehicles de l’àrea metropolitana que accedeixen a Barcelona a 
través dels FGC a l’estació de les Planes) i com a aparcament dels restaurants els caps de 
setmana. Es tracta d’un àmbit molt freqüentat, amb la conseqüent saturació i desbordament dels 
aparcaments existents de manera pràcticament constant. Per la rellevància estratègica d’aquest 
espai en relació a la connectivitat ecològica del Parc, tot i estar fora del mateix, el PEPNat 
recomana l’aplicació dels mateixos criteris condicionants de valoració dels restaurants descrits a 
l’apartat sobre construccions de la present memòria. 
 
 
Turisme rural 

Igual que en les altres dotacions vinculades a l’ús públic, aquesta activitat haurà de contribuir a 
la preservació del patrimoni i potenciar la difusió i respecte dels valors naturals i culturals del 
Parc. 

El Pla especial admet l’ús de turisme rural en les masies o cases rurals en les quals aquest ús 
estigui previst expressament en la fitxa del Catàleg de masies. Tal i com recull la normativa 
sectorial, amb caràcter general, l’autorització com a establiment de turisme rural és incompatible 
amb l’explotació d’establiments de restauració. L’admissió de l’ús de turisme rural està vinculada 
a l’obligatorietat de mantenir els usos forestals, agrícoles i ramaders de la finca. 
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8.2.3.3. La Xarxa dinàmica per a l’ús públic 

El PEPNat defineix una Xarxa dinàmica per a l’ús públic a partir dels camins existents al Parc. 

En coherència amb el model d’infraestructures i serveis i amb els objectius més generals del Pla 
en relació a l’ús públic, com són la definició d’un model estratègic i l’optimització dels recursos 
existents, el PEPNat no planteja la construcció i condicionament de nous camins. Donat l’elevat 
nombre de camins existents, les estratègies del Pla se centren fonamentalment en el 
reconeixement i millora de la infraestructura actual de camins. No obstant això, també es preveu, 
en menor mesura, la compleció puntual de determinats itineraris i la possible recuperació de 
determinades vies. 

Així, a diferència del PEPCo, que es redacta en un moment molt diferent al present, el PEPNat 
no preveu amb caràcter general la construcció de nous camins. Les propostes del Pla es basen 
en el reconeixement de la xarxa existent i prioritzen la modulació de l’accés al Parc per mitjans 
no motoritzats.. 

La definició de la Xarxa dinàmica per a l’ús públic té els objectius següents:  

 Minimitzar la fragmentació del territori i les pertorbacions derivades de l’ús dels camins a 
través de l’establiment d’unes condicions bàsiques i una regulació específica pels trams 
que pertanyen a entorns especialment sensibles. 

 Promoure Illes de tranquil·litat i minimitzar la dispersió dels usuaris a través de la millora 
de la senyalització i de la jerarquització i selecció de la xarxa de camins relacionats amb 
l’ús públic. 

 Millorar l’accessibilitat dels visitants en especial des dels teixits limítrofs i transport públic 
metropolità. 

 Millorar la connectivitat dels itineraris del Parc amb altres xarxes per a l’ús públic d’escala 
superior. 

 Oferir una varietat d’experiències paisatgístiques i el reequilibri territorial a partir de la 
definició d’una xarxa de camins relativament isòtropa. 

 Reduir la conflictivitat entre determinats col·lectius d’usuaris del Parc. 
Reduir la circulació rodada a l’interior del Parc, sobretot en dies festius. 

 

Classificació dels camins que integren la Xarxa dinàmica  

La Xarxa dinàmica per a l’ús públic recull els camins per a l’ús públic del Parc des del punt de 
vista dels visitants que es desplacen a peu, en bicicleta o a cavall. Els camins s’organitzen en 
dues categories bàsiques:  
 

  

 

 

 

 

 

 

- GR, PR, altres itineraris de rang 
superior 

- Microxarxa 
Estructurants 

Camins i 
itineraris del 

Parc 

No estructurants - Altres camins d’ús públic 
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Diagrama 39: Xarxa dinàmica per a l’ús públic. Camins estructurants (vermell); continu: dins del Parc, discontinu: fora 
del parc, i no estructurants (rosa) 
Font: AMB 

Per articular la connexió entre els nuclis urbans existents a l’interior i garantir l’accés al Parc 
Natural amb transport públic, s’han incorporat a la Xarxa dinàmica camins fora dels límits de 
l’espai protegit. En la tria i definició d’aquests itineraris s’han considerat els accessos urbans 
definits pel CPNSC, les entrades més utilitzades pels visitants i usuaris del Parc28 i els nous 
nodes proposats en coherència amb el model de Parc. 

Més endavant en el mateix apartat es defineixen les estratègies i actuacions referents als camins 
de la Xarxa dinàmica que, en el cas dels camins exteriors, donat que s’ubiquen fora dels límits 
estrictes de l’espai protegit, s’incorporen a nivell indicatiu.  

Es descriuen a continuació breument cadascuna de les categories dels camins de la Xarxa 
dinàmica: 

Camins estructurants 

Es tracta dels camins del Parc que millor s’adeqüen al model d’ús públic i  a les necessitats de 
la mobilitat dels visitants a diferents escales. Es distingeixen en dues categories: 

Grs, PRs i altres itineraris de rang superior 
Són camins i itineraris estructurants que travessen el Parc. La majoria sobrepassen els límits del 
Parc, com són els Grs i PRs, o coincideixen amb camins que enllacen amb d’altres xarxes per a 

                                                      

28 * Font: Estudi de freqüentació i mobilitat dels usuaris del Parc de Collserola, IERMB, 2009 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

l’ús públic d’escala superior, com la xarxa ciclable metropolitana o la Ronda Verda. Dins 
d’aquesta categoria el Pla reconeix els següents camins: 

 Els senders de gran recorregut (GR): GR6, GR92, GR96 i GR173 

 Els senders de petit recorregut (PR): PR35, PR38, PR164, PR165, PR17. 

 Senders Locals (SL) 

 El Passeig de les Aigües. Es tracta d’un itinerari molt concorregut que funciona com a àrea 
de lleure lineal. És un element fonamental en l’estructura del Parc per la seva capacitat 
d’acollir bona part de les activitats relacionades amb la salut, l’ús públic i l’esport que tenen 
lloc en el vessant barceloní. 

 El camí de Sant Medir  

 Itinerari de la Vall de les Feixes (Porta i camí de can Catà)  

 El Passeig de la carretera Alta de Roquetes, que enllaça el Passeig de les Aigües amb el 
barri d’Horta - Guinardó. 

 El Passeig de vora Llobregat (proposta), que comprèn el camí que connecta l’AE de 
Castellciuró amb l’ALL de la Salut de Sant Feliu del Llobregat i l’ALL de Sant Pere Màrtir. 
En aquest últim tram enllaça també amb el Passeig de les Aigües. 

 

Microxarxa  
La definició de la microxarxa respon a la doble necessitat de concentrar els visitants en 
determinats espais i d’oferir una varietat d’experiències paisatgístiques. La proposta del PEPNat, 
en consonància amb les polítiques dutes a terme per l’òrgan gestor des de l’aprovació del 
PEPCo, consisteix en seleccionar, dels camins existents, un conjunt d’itineraris de curta durada, 
entre un quart i tres hores, que complementin l’oferta més passiva de les àrees de lleure. Aquests 
recorreguts graviten al voltant d’un enclavament o àrea de lleure, estan senyalitzats  i permeten 
gaudir de determinades dotacions paisatgístiques, com fonts, miradors, elements patrimonials, 
etc. S’han considerat els itineraris relacionats amb les següents àrees de lleure, recollits en les 
estratègies dels enclavaments. 

 
 Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera  
 Àrea de lleure del Torrent de Can Coll 
 Àrea de lleure de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 
 Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir 
 Àrea de lleure de Santa Creu d’Olorda 

La selecció d’aquests itineraris no exclou la possibilitat de definir altres itineraris al voltant de 
determinats nodes o àrees equipades si l’òrgan gestor ho considera oportú. 

Les xarxes que conformen els camins estructurants no són excloents, és a dir, un camí de 
microxarxa pot coincidir amb un tram de GR o qualsevol altre itinerari estructurador del Parc. 

Per afavorir el pas dels usuaris pel camins estructurants, el Pla prioritza les inversions de millora 
en aquests dins del límit del Parc i estableix les recomanacions d’actuació dels camins fora del 
Parc que es consideren prioritaris per a la connectivitat social amb el Parc.  

Camins no estructurants  

Recull la resta de camins i senders de menor intensitat d’ús.  
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Diagrama 40: Microxarxa i enclavaments 
Font: AMB 

 
 
Estratègies i actuacions  

La Xarxa dinàmica defineix l’accessibilitat dels visitants a les diferents àrees del Parc i incideix 
de forma notable en la percepció de l’espai i les activitats que s’hi duen a terme. Aquesta xarxa 
acull diferents fluxos, els més importants dels quals es corresponen amb una mobilitat activa, ja 
sigui a peu, en bicicleta o, en menor mesura, a cavall. D’acord amb el model d’ús públic i els 
principis i objectius que conforma el model de les infraestructures del Pla, es plantegen les 
següents estratègies i actuacions:  
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A continuació s’exposen amb més detall aquestes estratègies i actuacions, que també 
s’identifiquen en el plànol d’ordenació 7. Estratègies i actuacions de la Xarxa dinàmica d’ús 
públic. 

 

A. Ordenació i regulació dels diferents fluxos 

Tal i com recull la diagnosi del Pla, els camins que actualment donen suport a l’ús públic del Parc 
constitueixen un conjunt de camins heterogenis, tant per la seva funcionalitat com per les seves 
característiques físiques. A més, cadascuna de les tipologies d’usuaris tenen unes preferències 
i lògiques pròpies. Les bicicletes i les rutes a cavall conformen les activitats d’ús públic amb més 
impacte sobre el medi, relacionat principalment a l’erosió que generen. El Pla estableix que la 
circulació s’ha de desenvolupar pels itineraris habilitats i senyalitzats a tal efecte, sempre donant 
prioritat als vianants.   

D’altra banda, l’elevada freqüentació del Parc i la superposició de diferents fluxos, comporta certa 
percepció de saturació per part dels usuaris que els indueix a buscar rutes alternatives. La 
recerca contínua de nous itineraris, especialment en el col·lectiu ciclista, ocasiona un major 
impacte ambiental29 i dificulta el manteniment de les Illes de tranquil·litat, un dels aspectes 
fonamentals de l’estratègia ecològica del Pla. Es tracta d’una activitat molt poc controlable però 
que pot tenir molt impacte, tant pels usuaris com pel medi natural. 

                                                      

29 Descripció i diagnosi de l’ús públic, Juny 2015, SGM  

A1.  Transformació de trams de carreteres 
en vies mixtes. Plataforma única o 
vorada 

A2.  Solucions de creuaments de xarxa 
rodada amb la Xarxa dinàmica 

A3.  Interseccions puntuals 
A4.  Regulació restrictiva en entorns 

especialment sensibles  

Ordenació i 
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B1.  Condicionament i millora de trams 
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hidrogràfica 

C1.  Pas transversal a cota o amb poc 
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C2.  Pas transversal amb desnivell 
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C3.  Camí paral·lel a curs d’aigua 
C4.  Camí coincideix amb riera 
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Actuacions 

A1. Transformació de trams de carreteres en vies mixtes 
En consonància amb intervencions relativament recents en el Parc, com el Passeig de la 
Carretera Alta de Roquetes i la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, el Pla planteja a més 
actuacions de transformació de trams de carreteres per tal de fer-los compatibles amb la Xarxa 
dinàmica per a l’ús públic i en especial per a facilitar-ne l’ús per part dels vianants.   

A2. Solucions de creuaments de xarxa rodada amb la Xarxa dinàmica 
S’identifiquen els punts crítics de creuaments transversals de persones i bicicletes amb la xarxa 
rodada del Parc, que corresponen bàsicament a dues tipologies: els passos a cota i els passos 
a dos nivells. Les actuacions en aquest cas tenen l’objectiu de garantir la seguretat de les 
persones en aquests punts conflictius. 

A3. Interseccions puntuals 
El Pla identifica també situacions on puntualment la Xarxa dinàmica interseca amb la xarxa 
rodada, sense que el camí passi d’un costat a l’altre. Les actuacions van encaminades a 
solucionar possibles conflictes puntuals per la concentració de fluxos i la inexistència d’elements 
de segregació entre les xarxes, rodada i dinàmica, en aquests punts.  

A4. Regulació restrictiva en els entorns especialment sensibles 
En els camins que travessen les Reserves Parcials Naturals i altres entorns sensibles, el Pla 
especial restringeix el pas de bicicletes i cavalls i proposa una regulació més estricta. En aquest 
sentit, en la selecció de camins destinats a les activitats organitzades no s’han considerat els 
senders que travessen les Reserves Naturals, per les pertorbacions que aquestes activitats de 
caràcter col·lectiu podrien generar. En aquesta mateixa línia, el Pla estableix que establir 
restriccions particulars a les Illes de tranquil·litat a l’hora de autoritzar activitats col·lectives. Per 
últim, en el cas de les Àrees d’especial significació, com ara les pedreres o pantans, el Pla 
proposa l’estudi de les particularitats per tal de plantejar un tractament ad hoc. Aquesta regulació 
comportarà una senyalització informativa i de bona conducta.  
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Estratègia Tram a projectar Actuacions PEPNat 

A1a. Transformació 
dels trams de 
carreteres que 
coincideixen amb la 
xarxa d’ús públic en 
vies mixtes.  
Plataforma única 

Carrer dels quatre camins 
BV-1468.Carretera de Molins de Rei a Vallvidrera  
BV-1418.Carretera de la Rabassada a Vallvidrera 
Camí de Sant Pere Màrtir a Vallvidrera 
Carretera del cementiri de Collserola 
Les Escletxes del Papiol a Valldoreix 

Creació de 
plataforma única i 
segregació entre 
carretera i vorera de 
formigó. Separació 
amb barana i 
senyalització  

A1b. Transformació 
dels trams de 
carreteres que 
coincideixen amb la 
xarxa d’ús públic en 
vies mixtes. Vorada 

Camí accés a la Passera del Coll de la Ventosa 
BV-1468.Carretera de Molins de Rei a Vallvidrera 
Carretera del cementiri de Collserola. Tram 1 
Passeig de les Aigües 
Carretera del cementiri de Collserola. Tram 2 

Creació de vorada i  
vorera formigó. 
Separació amb 
barana i 
senyalització 

A2. Solucions de 
creuaments  de 
xarxa rodada amb la 
xarxa d'ús públic 

Camí de Sant Llatzer 
Camí de Sol i Aire - can Borrell – Crta Horta 
BV-1417.Carretera de la Rabassada 
Carrer dels quatre camins 
Camí del Mas Guimbau, c/ de la Gespa, Psg Vimetera, 
C7 Azale 
Camí de la Carena de Can Mallol 
Accés a Camí Carena de Can Mallol 
Camí de la Font Beca 
Camí de can Fatjó al Coll de can Cuiàs 
Camí de Sant Pere Màrtir a Vallvidrera 
BV-1468.Carretera de Molins de Rei a Vallvidrera 
Creuament BP-1462, Corba de les monges, Àrea 
Santa Maria – Vil·la Joana 
Pas de carreteres BP 1417, font de Bacallà 

A2a. Creuaments a 
cota: Senyalització 
de seguretat i 
reductors de velocitat 

Carretera del cementiri de Collserola 
A2b. Creuaments a 
dos nivells: Passeres  

A3. Interseccions 
puntuals 

Camí del torrent de can Cerdà 
Camí del Xipresos de can Ferrer 
 

Senyalització i 
pilones de 
segregació entre les 
xarxes d’ús públic i 
xarxa rodada 

A4. Regulació 
restrictiva en els 
entorns especialment 
sensibles 
 

Camins que travessen RNP 

Es restringeix el pas 
de bicicletes i cavalls 
i s’exclouen de la 
xarxa  d’activitats 
organitzades 

Camins que travessen Àrees d’especial significació 

Estudis particulars 
de cada cas i  
plantejament de 
regulació ad hoc 

Camins que travessen Illes de tranquil·litat 
Es tindran en compte 
a l’hora d’autoritzar 
activitats col·lectives 

Taula 52: Propostes d’ordenació i regulació dels fluxos en punts crítics entre xarxa rodada i xarxa dinàmica. 
Font: AMB. 

B. Condicionament i millora de la xarxa dinàmica 

Les actuacions en relació a la Xarxa dinàmica se centren primordialment en el condicionament i 
millora del camins estructurants.  

Caldrà tendir cap a l’homogeneïtzació de materials i a la utilització de paviments tous (terra o 
grava). A l’hora de fixar les condicions dels camins (amplada, tractament de paviment, etc.) caldrà 
tenir en compte la xarxa de prevenció d’incendis (existent i de proposta). 
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Un aspecte important d’aquesta estratègia és la senyalística informativa, normativa i 
interpretativa de tots els camins que pertanyen a la Xarxa dinàmica. Aquesta s’ha d’ajustar a les 
normes de disseny, continguts i localització establertes per l’òrgan gestor del Parc a través del 
corresponent manual d’identitat gràfica, amb excepció d’aquells senyals, urbans i de carreteres, 
que compten amb una normativa general aplicable. L’objectiu últim és generar sentit de 
pertinença i respecte al medi ambient, reforçant els missatges lligats amb la funció educativa i 
divulgativa del Parc.  

Caldrà parar especial atenció a l’estat actual d’accessos i límits i oferir uns codis d’identitat 
comuns en els diferents tipus d’accés, tot cercant l’homogeneïtat i la integració paisatgística. Així 
mateix, tot i que no formen part de l’àmbit estricte del Parc, caldrà considerar també la 
senyalització dels camins exteriors al Parc que formen part de la Xarxa dinàmica, per tal de 
potenciar l’accés a l’espai protegit des del transport públic a través dels nodes i la connectivitat 
social amb d’altres espais lliures metropolitans de referència (Besòs, Llobregat, etc.) 

Restriccions a l’obertura de noves vies 
Malgrat la voluntat d’evitar la construcció de nous camins, el PEPNat fa una selecció de camins 
de reserva dins del Parc que es podrien incorporar a la Xarxa dinàmica en cas que l’òrgan gestor 
ho considerés convenient. Es tracta de trams de camins existents que no formen part de la xarxa 
d’ús públic o camins històrics actualment en desús. El Pla no preveu el traçat i obertura de nous 
vials però permet, amb condicions, la recuperació puntual d’aquests camins. 

Actuacions 

B1. Condicionament i millora del trams existents 
El Pla planteja el condicionament del Passeig de vora Llobregat (connexió dels àmbits: AE de 
Castellciuró, ALL de la Salut de Sant Feliu del Llobregat i ALL de Sant Pere Màrtir). Es tracta 
d’un nou itinerari format per camins existents de diferent tipologia. El tractament d’aquest camí, 
que enllaça amb el Passeig de les Aigües, ha de ser global i el més unitari possible. 

B2. Compleció d'itineraris consolidats 
Es tracta de la unió dels dos trams del Passeig de les Aigües, actualment desconnectats. El 
PEPNat considera la connectivitat longitudinal d’aquest àmbit estratègic en relació als objectius 
del model de l’ús públic. En aquest sentit, la compleció del Passeig de les Aigües suposaria un 
major esponjament de la pressió que rep aquest espai i una distribució més homogènia dels 
visitants, reforçant un repartiment més equilibrat de les entrades al parc des del vessant 
barceloní. 

El Pla recull la proposta d’obertura del tram del Passeig de les Aigües entre l’enllaç amb la 
carretera BV-1417 a la corba de la Paella al Guinardó i l’àmbit del Club de tennis Vallparc situat 
a Sant Genís dels Agudells.  Caldrà estudiar les possibles solucions i el caràcter d’aquest nou 
tram que podria rebre un tractament diferenciat en relació a la resta del Passeig si així ho 
aconsella la gestió de l’ús públic i la conservació i millora dels valors ecològics del Parc. 

Estratègia Tram a projectar Actuacions PEPNat 

B1. 
Condicionament i 
millora de trams 
existents.  

Passeig vora Llobregat  

Arranjament de forma unitària dels camins existents 
que formen el passeig Vora Llobregat. Tractament 
semblant al del Passeig de les Aigües, camí de terra, 
cuneta de formigó o terra i pous de recollida.  

B2. Compleció 
d'itineraris 
consolidats 
 

Compleció Passeig de 
les Aigües 

Unió dels dos trams de Passeig de les Aigües. El 
caràcter del tram de connexió podria rebre un 
tractament diferenciat en relació a la resta del Passeig 
si així ho aconsella la gestió de l’ús públic i la 
conservació i millora dels valors ecològics del Parc. 

Taula 53: Propostes de condicionament i millora de la xarxa dinàmica. Font: AMB. 
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C.  Solucions de creuaments del sistema hidrogràfic amb la Xarxa dinàmica 

El Pla especial preveu també solucions específiques quan la Xarxa dinàmica travessi algun 
element del sistema hidrogràfic, aplicant solucions basades en mètodes de bioenginyeria, per tal 
de solucionar problemes d’erosió del pas d’aigua, estabilització de talussos i altres efectes de 
l’alta freqüentació d’aquests àmbits per les persones.  

L’objectiu de les actuacions és la protecció del sistema hidrogràfic i els hàbitats associats en 
general, donant èmfasi en els punts de trobada i creuament amb la Xarxa dinàmica, com a punts 
crítics de pertorbació generada pel pas de persones. En aquest sentit, a tots els punts de 
solapaments de les dues xarxes es preveu senyalització informativa de l’indret fluvial i de normes 
de bona conducta relacionada amb els cursos fluvials.  

En paral·lel, dins del context de preservació i millora dels ecosistemes aquàtics, el Pla especifica 
les mesures per a millorar el funcionament de les principals rieres com a connectors ecològics  i 
per adaptar els drenatges al pas de la fauna, actuacions recollides en els Projectes de 
connectivitat ecològica de l’apartat  sobre el 8.2.1.Model de preservació i millora dels valors 
ecològics. 

Actuacions 

C1a. Pas transversal a cota 
El Pla identifica els creuaments transversals entre els passos d’aigua i persones. En els casos 
de creuament a cota les actuacions responen a la necessitat de garantir el pas de persones i 
solucionar els problemes d’erosió que provoca el pas ocasional d’aigua.  

Es plantegen bàsicament mètodes de bioenginyeria per a la creació de drenatges de pedra, que 
funcionen com a cunetes transversals als camins deixant lliure el pas d’aigua.  

C1b. Pas transversal amb poc desnivell 
Les actuacions en aquests casos preveuen la creació de passos en forma de passeres, per tal 
de facilitar la connexió dels camins i protegir alhora el sistema hidrogràfic del trepig de les 
persones. Es preveuen també en aquests casos les actuacions pertinents per protegir els 
talussos i la pròpia estructura creada. 

C2. Pas transversal amb desnivell (ponts i passeres existents) 
El Pla especial identifica les passeres i ponts dins de la Xarxa dinàmica que, tot i existents, es 
podrien millorar per afavorir el pas de la fauna i la protecció del sistema hidrogràfic. Les 
actuacions se centren en l’arranjament dels guals amb la neteja de la vegetació que obstrueix el 
pas d'aigua i la posterior sembra amb barreja d'espècies autòctones. Es preveu també segons 
cas la substitució de determinats elements com ara baranes metàl·liques, amb altres de fusta, 
per la seva major integració amb l’entorn. 

C3. Camí paral·lel a curs d’aigua 
A part de les actuacions generals de restauració ambiental de les rieres i torrents, les actuacions 
en els trams paral·lels entre Xarxa dinàmica i cursos d’aigua van encaminades a la protecció del 
sistema hidrogràfic de les pertorbacions derivades pel possible trepig de les persones i, en 
general, l’alta freqüentació d’aquests àmbits. En aquest sentit, a part de la senyalització de bona 
conducta, es proposa la restricció del pas de persones en aquests àmbits amb baranes de fusta 
o pilones. 

C4. Camí coincident amb riera 
En el cas concret de coincidència de pas d’aigua i persones, com és l’exemple de certs trams del 
Camí de la Riera de Salut a Sant Feliu de Llobregat, la problemàtica se centra en solucionar per 
una banda l’erosió del camí pel pas de la riera i, per l’altra, els conflictes de concentració de 
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fluxos. Es preveu, doncs, la segregació dels diferents fluxos, amb la previsió d’una cuneta de 
graves, que soluciona, alhora, el problema de l’erosió. 

Així mateix, a la taula següent es resumeixen aquells trams on cal intervenir per a solucionar els 
creuaments entre xarxa dinàmica i xarxa hidrogràfica i les actuacions a aplicar. 

Estratègia Tram a projectar Actuacions PEPNat 

C1a. Pas 
transversal a cota  

Carrer.de Sant Just a La Salut 
Carrer dels quatre camins 
Tram Xarxa Terciària genèric 1 
Tram Xarxa Terciària genèric 2 
Camí del pont de Can Perellada al Turó Rodó (Bonacheras) 
Tram Xarxa Terciària genèric 3 

Sistema de drenatge de 
pedra pel pas d’aigua o 
canalització segons cas. 
Arranjament de l’àmbit 
afectat. Senyalització. 
Protecció de vegetació 
de riera amb pilones 
(restricció de pas) 

C1b. Pas 
transversal amb 
poc desnivell 

Tram Reserva Viària genèric 1 
Tram Xarxa Terciària genèric 4 

Pas de fusta amb 
estructura metàl·lica. 
Estabilització dels 
marges dels talussos. 
Senyalització de bona 
conducta. 

C2. Pas 
transversal amb 
desnivell  (passera 
o pont) 
 

A05.Camí de Can Catà 
D06.Camí de la Font Furriola 
D14.Camí de Can Busquets a Centre Aspànies 
G05.Cases de Can Castellví a Serra d'en Julià 
G15.Can Rabella a G14 
A13.Camí del Torrent de Can Cerdà 
B02.Camí de Sol i Aire - Can Borrell - Crta Horta 

Arranjament gual 
segons cas: neteja 
vegetació que obstrueix 
pas d'aigua/ substitució 
límits amb barana de 
fusta. Senyalització de 
bona conducta. 

C3. Camí paral·lel 
a curs d’aigua 

A18.Camí de Canaletes a Can Codina 
B05.Cami de Can Ribes - Sant Medir 
Camí de Can Badal 
Camí de Can Salat a Can Planes 
G06.Sant Bartomeu - Can Planes - Les escletxes 
G17.Camí del Torrent de Can Llobet 
Variant de la Torre Negra 
D01.Camí de Can Madolell 
A09.Can Codina 1 
A09.Can Codina 2 
A09.Can Codina 3 
A09.Can Codina 4 
B06.Camí de la Riera de Sant Medir - Can Borrell 1 
B06.Camí de la Riera de Sant Medir - Can Borrell 2 
Camí de Can Rabella a Can Planes 1 
Camí de Can Rabella a Can Planes 2 
Camí de Can Rabella a Can Planes 3 
E04.Camí de La Salut, Can Ferriol, Can Serra 1 
E04.Camí de La Salut, Can Ferriol, Can Serra 2 
Tram Reserva Viària genèric 1 
Tram Xarxa Terciària genèric 2 
Tram Xarxa Terciària genèric 3 
Camí de Can Rabella a Can Planes 
A13.Camí del Torrent de Can Cerdà 
Tram Xarxa Terciària genèric 1 
Tram Xarxa Terciària genèric 2 

Protecció amb baranes 
de fusta o pilones. 
Senyalització de bona 
conducta. 

C4. Camí 
coincident amb 
riera 
 

E04.Camí de La Salut, Can Ferriol, Can Serra 
 

Segregació dels fluxos 
amb la implantació 
d’una àmplia cuneta de 
terra. Senyalització de 
bona conducta.  

Taula 54: Propostes de solucions de creuaments del sistema hidrogràfic amb la xarxa d'ús públic. 
Font: AMB. 
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8.2.3.4. Aparcaments 

La xarxa rodada porta associada la necessitat de preveure superfícies d’aparcament. Així, tot i 
que el Pla aposta per un accés al Parc basat en la mobilitat activa, cal considerar dins l’ús públic 
la xarxa d’aparcaments. El Pla distingeix, dues tipologies d’aparcaments: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Els aparcaments d’ús públic i/o gestionats per l’òrgan gestor es distingeixen en tres tipologies: 

 Els aparcaments propis de les àrees equipades i els relacionats amb els equipaments 
propis del Parc directament vinculats amb l’ús públic. 

 Els de servei. Són els que es troben dins, limitant o molt pròxims a les Reserves Naturals 
Parcials o altres espais especialment sensibles del Parc. Estan destinats exclusivament 
als usuaris que treballen al Parc. 

 Els dissuasius. Ubicats a la vora exterior i/o dins l’Espai funcional. 

 Els objectius principals pel que fa a l’ordenació dels aparcaments són: 

1. Minimitzar la xarxa rodada i el trànsit motoritzat interior 
2. Acotar la problemàtica del desbordament de les superfícies d’aparcament  
3. Ordenar l’accés de vehicles a les àrees equipades i aconseguir el seu funcionament òptim 

 
 
Encaix aparcaments existents  

Amb caràcter general, el PEPNat reconeix els aparcaments existents consolidats, relacionats 
amb l’ús públic i directament connectats amb la xarxa rodada del Parc. Es proposa també 
l’eliminació d’un nombre reduït d’aparcaments. 

En els aparcaments reconeguts dins del model d’ús públic, les propostes i recomanacions van 
encaminades al seu condicionament per tal de controlar el desbordament actual dels mateixos. 
Així, el Pla preveu projectes específics i apunta mesures per a la gestió d’aquests espais.  

En quant al dimensionat i projectes específics, el Pla especial restringeix l’estacionament de 
vehicles privats fora dels espais especialment dissenyats per aquest motiu. Per aconseguir això, 
es preveu la implantació de pilones de fusta per evitar l’estacionament irregular en punts, com 
ara costats de vials o camins, on actualment es dona aquesta problemàtica. 

Pel que fa a les mesures de gestió, el PEPNat planteja el control de la capacitat dels aparcaments 
a través de la regulació dinàmica dels fluxos de visitants. En aquest sentit, es recomana controlar 
i restringir l’accés motoritzat un cop superada la capacitat dels aparcaments habilitats a tal efecte. 
Per tal d’assolir aquest objectiu, caldrà informar en temps real i de manera anticipada de les 
places disponibles. L’avaluació econòmica del Pla preveu la implantació de sensors en les places 

De caràcter privat i/o  no gestionats directament 
per l’òrgan gestor  

D’ús públic i/o gestionats per l’òrgan gestor 

Aparcaments 



461 

 

dels aparcaments dels enclavaments actuals, que coincideixen amb les àrees més saturades de 
cotxes. L’òrgan gestor podrà dissenyar altres mesures, com per exemple el cobrament en 
determinades èpoques de l’any d’una taxa per aparcar. 

A banda de les estratègies en relació al desbordament dels aparcaments, el Pla planteja la 
transformació d’aparcaments d’ús públic prop d’espais sensibles en aparcaments de caràcter 
restringit (aparcaments de servei). És el cas de l’aparcament del camí de Can Puig al límit de la 
Reserva Natural Parcial de la Font Groga i l’aparcament de Can Pascual al límit de la Reserva 
natural Parcial de la Rierada – Can Balasc. En aquests àmbits es consideren només compatibles 
amb els objectius del Pla els aparcaments que donen suport a equipaments del Parc i tenen 
accés controlat. Altres exemples serien l’aparcament de l’Estació Biològica de Can Balasc per 
als treballadors de l’equipament, o la proposta d’aparcament de servei a l’àmbit de Vista Rica, 
per als treballadors del Laboratori d’Assaigs de Materials, el Centre d’Acollida els Llimoners i el 
possible futur equipament relacionat amb les RNP de la Font Groga. Aquestes propostes queden 
reflectides en els plànols d’ordenació 6. Ús públic i 12. Infraestructures de vialitat. 

Per últim, el Pla proposa també la transformació de l’ús actual de determinats aparcaments 
existents en àrees equipades, per tal que siguin coherents amb el model de preservació dels 
valors ecològics de l’espai protegit i/o el model de l’ús públic. Es tracta dels aparcaments del Pla 
de Maduixers i Coll de la Ventosa (veure apartat 8.2.3.1b). 

 

Nous aparcaments 

Pel que fa als nous aparcaments, tan d’ús públic com privats, caldrà donar compliment a les 
següents condicions: 

— Ubicar-se preferentment dins d’una edificació existent. En el cas de que això no sigui 
possible,  s’hauran d’ubicar prop la construcció principal i a l’interior de la finca i estar el 
més allunyats possible dels àmbits ambientalment més sensibles. 

— Minimitzar el possible moviment de terres, ubicant-se preferentment en terrenys amb una 
pendent màxima del  5%.  

— Els paviments hauran de ser tous i permeables, coherents amb la edificació existent i 
l’estructura de l’espai lliure. S’han de minimitzar les grans explanacions i vetllar per la seva 
integració a l’entorn amb vegetació pròpia de la zona on s’enclava. 

— No es permetran noves construccions, amb l’excepció d’elements de protecció solar, com 
ara petites pèrgoles vegetals. 

 

D’ús públic i/o gestionats per l’òrgan gestor  

A l’hora d’implantar un aparcament nou destinats a l’ús públic s’han de complir a més els requisits 
següents:  

 Els aparcaments proposats han d’estar connectats amb la xarxa rodada del Parc. 
 Han d’estar situats a les vores o preferentment fora dels límits del Parc. 
 Han d’estar relacionats amb els àmbits d’ús públic i constituir punts d’inici de la xarxa 

dinàmica per a l’ús públic. 
 Es recomana l’aprofitament d’esplanades existents no consolidades, sempre en 

coherència amb els objectius del Pla, pel seu condicionament com àrees d’aparcament, 
abans d’implantar-ne de noves. 
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 Les zones d’aparcament s’han de dimensionar i dissenyar correctament per evitar la 
dispersió de vehicles al llarg de les vies d’accés i evitar les pertorbacions derivades i els 
riscos associats.  

 
A més, en la descripció de les estratègies i actuacions de les àrees equipades s’ha anat fent 
esment de les propostes específiques per cadascun d’aquests àmbits en relació als 
aparcaments.  

Els nous aparcaments proposats són aparcaments de servei situats prop d’àrees equipades, com 
en els dos exemples de l’Àmbit Escletxes i l’Àmbit Vista Rica, i aparcaments dissuasius ubicats 
a la vora o dins l’Espai funcional, com en l’enclavament de Sant Pere Màrtir i el de La Salut de 
Sant Feliu. 

Així mateix, l’òrgan gestor podrà determinar la implantació de nous aparcaments relacionats amb 
la xarxa d’infraestructures per a l’ús públic en coherència amb els plantejaments del Pla. 

Els aparcaments d’ús públic, tan existents com de proposta es defineixen en els plànols 
d’ordenació 6. Ús públic i 12. Infraestructures de vialitat. 
 
De caràcter privat i/o  no gestionats directament per l’òrgan gestor  

Pel que fa als aparcaments de caràcter privat i/o  no gestionats directament per l’òrgan gestor el 
Pla estableix que s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’ús previst. Així mateix, en les 
construccions incloses al Catàleg de masies, cases rural i altres construccions en sòl no 
urbanitzable, caldrà donar compliment a les condicions d'accessibilitat que es detallen en les 
fitxes de les edificacions del Catàleg per al desenvolupament dels usos admesos.  

 

 

8.2.3.5. Gestió d’ús públic i educació ambiental 

L’ús públic engloba, a més de les infraestructures i equipaments associats tractats en aquest 
capítol, tots els programes, serveis, activitats i equipaments que existeixen en un espai natural -
independentment de qui els gestioni- amb la finalitat d’apropar la ciutadania als valors naturals i 
culturals d’aquell espai, d’una forma ordenada i segura, que en garanteixi la conservació i que 
permeti -a través d’un programa d’educació per a la sostenibilitat i de participació ciutadana- una 
coresponsabilitat de la ciutadania en la cogestió d’aquest espai. Es tracta per tant d’un aspecte 
transversal que supera el marc estricte del planejament. No obstant això, en coherència amb el 
model d’ús públic proposat, en el present apartat s’apunten determinats aspectes fonamentals a 
tenir a compte en la seva gestió. 

L’òrgan gestor del Parc, des de l’aprovació del PEPCo en 1987, ha desenvolupat els programes 
d’acollida i informació als visitants, de comunicació i divulgació, de l’oferta educativa al món 
escolar, de voluntariat, de participació ciutadana, i de gestió i seguiment de tots els aspectes 
relacionats amb l’ús públic. 

Així mateix, el procés de participació del PEPNat en fase d’avanç ha reforçat la importància dels 
programes d’educació ambiental adreçats a tota la ciutadania, que ocupa el cinquè lloc pel que 
fa a les preocupacions i suggeriments dels usuaris i coneixedors del Parc. En general, els 
suggeriments aportats reconeixen un dèficit en quant al tractament d’aquesta temàtica i sol·liciten 
que sigui abordada amb més profunditat en el Pla. Així, bona part dels participants en el procés 
voldrien que es reforcés el programa d’educació i sensibilització ambiental. 

El model d’ús públic del PEPNat té com a objectiu principal la gestió sostenible de l’ús públic del 
Parc dins del context metropolità, mantenint i millorant les condicions dels sistemes naturals 
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d’aquest espai d’especial protecció. En aquest sentit, a continuació es fan explicites les línies 
estratègiques que caldrà desenvolupar per part de l’òrgan gestor en relació a la gestió de l’ús 
públic i la divulgació dels valors naturals del Parc: 

 Desenvolupar un programa per a la sostenibilitat i de participació ciutadana centrat en els 
valors de l’espai natural en consonància amb els programes desenvolupats en els més de 
30 anys de gestió del Parc (1987- ). Caldrà adaptar-lo a la diversitat d’usuaris del Parc: 
públic en general, famílies, excursionistes, esportistes, escolars, etc. Els materials 
divulgatius que acompanyen el programa, per tant, tindran formats diversificats i estaran 
adaptats a diversos nivells educatius. 

 Millorar la percepció de Parc Natural i donar a conèixer les recomanacions i informacions 
d’interès per als visitants, diversificant i completant l’oferta d’equipaments per a l’acollida 
de visitants a partir de les infraestructures per a l’ús públic existents o previstes en el Pla 
(Centres d’Interpretació, centres d’educació ambiental, punts d’Informació a les entrades 
dels 9 municipis en contacte amb el Parc). 

 Fomentar campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana per promoure la bona 
convivència i la seguretat entre els diferents visitants de Collserola, a peu, en BTT, a cavall, 
etc. Aquestes campanyes formaran part d’un procés permanent i planificat d’accions. 

 Desenvolupar el programa de recerca aplicada a la gestió de l’ús públic, amb el seguiment 
i avaluació de les accions recollides en els diferents programes i la realització dels estudis 
orientats a la millora de l’anàlisi dels fenòmens relacionats amb l’ús públic (com és la 
freqüentació i afluència de visitants o la capacitat de càrrega d’una zona en relació a 
l’impacte ambiental derivat de les activitats que es realitzen). 

 Fomentar l’accés al Parc a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la trama 
urbana.   
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8.2.4. Model en relació al patrimoni construït 

 

El Parc de Collserola compta amb un gran nombre de construccions existents. La resposta del 
Pla en relació a aquesta realitat és doble. D’una banda, es pretén recuperar i posar en valor 
l’extens patrimoni cultural, i de l’altra, no admetre, amb caràcter general, noves construccions. 
Així mateix, s’aborda la problemàtica de les construccions no compatibles amb el model de Parc, 
en especial les incloses en els Espais de regulació especial: àmbits d’ordenació específica ERE1 
definits al Decret 146/2010 de declaració del Parc natural. 

Pel que fa al patrimoni cultural, és un objectiu fonamental del PEPNat el manteniment i millora 
del patrimoni arquitectònic, històric i cultural, sempre en consonància amb l’estratègia ecològica 
del Pla. En aquest sentit, el Pla reconeix un seguit de construccions que es corresponen amb 
una correcta colonització del territori i que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. 
Es tracta en primera instància de les construccions del Catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable (veure MPGMCo) i, en segon terme, dels elements d’interès 
tradicional, ambiental o paisatgístic inclosos a l’Inventari del Patrimoni Cultural (Annex 9). Així 
mateix, en aquest apartat es recullen les mesures  de protecció i millora dels valors ecològics, la 
biodiversitat i els serveis ecosistèmics que caldrà tenir en compte en el desenvolupament dels 
usos admesos i la intervenció sobre l’edificació. 

 

 

 

 

8.2.4.1. Elements d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic 

L’Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la Serra de Collserola recull totes aquelles 
construccions d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic que es consideren claus en la 
configuració del paisatge de la Serra de Collserola. Es tracta d’elements, com ara fonts, 
aqüeductes o cabanes de pedra seca, majoritàriament vinculats a l’espai agrari i que 
constitueixen un component identitari d’interès públic i de la preservació i millora de la 
biodiversitat. Aquests elements s’assenyalen en el plànol d’ordenació O09. Inventari del 
Patrimoni cultural. 

Les intervencions en aquests elements tenen com a objectiu principal la seva restauració i 
posada en valor com a element d’aproximació al coneixement dels valors del Parc Natural, per 

Construccions que responen a una correcta 
colonització del territori i que aporten 
qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 

Catàleg de 
masies, cases 
rurals i altres 
construccions 
en SNU 

Patrimoni 
construït 

Inventari del 
Patrimoni 
cultural 

Edificació tradicional 
Fita 
Construcció pedra seca 
Elements de patrimoni arqueològic-
paleontològic 
Paisatge de l’aigua 
Ponts 
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la qual cosa es potenciaran actuacions de millora que els vinculin amb el model d’ús social. En 
aquest sentit, un dels factors que s’ha tingut en compte a l’hora de definir la xarxa dinàmica per 
a l’ús públic és la proximitat i l’accessibilitat a aquests elements d’interès tradicional, ambiental o 
paisatgístic (veure Fites interiors dins l’apartat 8.2.3 Model d’ús públic). Així mateix, la normativa 
regula els elements d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic a l’article 50. Aquest article 
prohibeix qualsevol tipus d’edificació, desmunt o moviment de terra que representi variacions 
morfològiques o paisatgístiques que puguin alterar les condicions del medi que n’impliquin la 
desaparició o afectació. 

 

8.2.4.2. El Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable 

El Catàleg té per objecte identificar les masies, cases rurals i altres edificacions susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació i establir les condicions reguladores d’edificació i ús. La rehabilitació 
d’aquestes edificacions, que formen part de la memòria històrica i la identitat del Parc, va lligada 
al fet que aportin qualitat a l’espai protegit, és a dir, que tinguin conseqüències positives i 
duradores per al territori i que siguin d’interès públic. 

El Pla estableix una sèrie de mesures i recomanacions per tal de garantir una conservació del 
patrimoni cultural en consonància amb el model d’ús públic, la valorització dels recursos naturals 
i la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. Així, les 
propostes tant d’ús públic com de valorització dels recursos naturals van encaminades vers la 
reutilització d’aquelles construccions incloses al Catàleg de masies. 

Pel que fa a la conservació i millora dels valors ecològics del Parc, s’estableix l’obligatorietat de 
comptar amb un pla de gestió de la finca en el cas de desenvolupament de nous usos diferents 
a l’habitatge i l’equipament vinculat. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir la millora i el 
manteniment dels valors naturals de la finca on s’ubiquen les construccions del Catàleg, amb la 
previsió del conreu de les Àrees prioritàries per a l’agricultura i la gestió dels espais forestals. A 
més, pel que fa a la finca caldrà adoptar també les mesures necessàries que garanteixin la 
conservació dels hàbitats d’interès comunitari i respectar les restriccions establertes per als 
espais més sensibles des d’un punt de vista ambiental (Espais d’interès connector, reserves 
naturals parcials, Illes de tranquil·litat i xarxa hídrica). 

El Pla estableix també unes mesures encaminades a la protecció i millora dels valors ecològics, 
la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que es detallen a continuació: 
 

8.2.4.3. Mesures ambientals per a la intervenció sobre l’edificació 

Les Mesures ambientals per a la intervenció sobre l’edificació fan referència la conservació dels 
hàbitats d’interès comunitari (HIC), i a la minimització de les pertorbacions en Espais d’interès 
connector, entre d’altres aspectes fonamentals. Aquestes mesures són d’aplicació en les 
construccions existents i en els casos excepcionals en els que es permeten noves construccions, 
ja siguin les associades a explotacions agràries, com pel que fa a la instal·lació de punts 
d’informació conformes al model d’ús públic.  

En general, caldrà garantir la no afectació ni fragmentació dels +Espais d’interès connector 
existents identificats en el marc del PEPNat i evitar la instal·lació d’estructures de tancament que 
puguin dificultar la permeabilitat dels hàbitats. Per tal d’assolir aquests objectius caldrà limitar 
també el moviment de maquinària i personal de manera propera al rius i torrents del Parc, 
especialment d’aquells que han estat reconeguts com part de la Xarxa hídrica d’interès 



467 

 

connector, i adequar com a passos de fauna les possibles obres de drenatge que s’hi puguin dur 
a terme. 

Quant a la superfície afectada per les obres, caldrà reduir la superfície d’ocupació de les obres 
al mínim possible, delimitant correctament el límit d’aquestes i assegurant que el 
desenvolupament dels usos i instal·lacions associades no comprometin la connectivitat 
ecològica. En aquest sentit, caldrà prioritzar la utilització d’àrees degradades sense vegetació 
com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’apilament...). 

Pel que fa a la vegetació existent, caldrà minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, 
arbrada o no, present dins l’àmbit d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui inevitable, 
s’aplicaran tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, 
etc.). Només si és estrictament necessari, podrà procedir-se a la tala prèvia dels arbres afectats 
per possibles actuacions, un cop demanat el permís corresponent. Prèviament es realitzarà un 
marcatge dels mateixos, un cop definit el límit de l’obra i col·locada la cinta de delimitació. 

Caldrà procedir de forma immediata, un cop acabades les obres, a la restauració de totes les 
superfícies afectades susceptibles de ser restaurades. En la realització dels treballs de 
revegetació s’utilitzaran únicament espècies autòctones, pròpies de la zona, amb baixes 
necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. Es prestarà especial atenció a la restauració 
de la vegetació forestal i de ribera que pogués resultar afectada per les actuacions i l’ocupació 
de l’espai que puguin suposar. Així mateix, s’eliminaran possibles espècies exòtiques que es 
trobin presents a les immediacions de l’actuació. Si s’escau, caldrà triturar les restes vegetals 
procedents dels treballs de desbrossada i incorporar-los a la terra vegetal com a aport de matèria 
orgànica.  
 

8.2.4.4. Encaix de les edificacions existents amb el model de Parc 

Pel que fa a les edificacions existents, els elements no inclosos al Catàleg de masies seguiran 
en la mateixa situació que tenen en l’actualitat, essent admissibles o no únicament en funció de 
la regulació prevista en les claus urbanístiques del planejament general. D’aquestes 
construccions, un percentatge elevat no compta amb un ús implantat conforme al model de Parc, 
i per tant restarien en situació de fora d’ordenació (veure apartat 8.2.4.4.a Edificacions en situació 
de fora d’ordenació). 
 

 

 
Les construccions compatibles amb el model de Parc són aquelles construccions emparades pel 
planejament urbanístic. La majoria d’aquestes edificacions es corresponen amb una correcta 
colonització del territori i formen part, pels seus valors arquitectònics i històrics, del Catàleg de 
masies. El seu encaix ve explicitat al model d’ús públic (si es tracta d’equipaments, àrees 

Compatibles 
amb el model 
de Parc 

Construccions 
del Parc 

No 
compatibles 
amb el model 
de Parc 

 

‐ Catàleg de masies 
‐ Model de valorització dels recursos 

naturals 
‐ Model d’ús públic 
‐ Model per a les infraestructures i serveis 

‐ Espais de regulació especial: àmbits 
d’ordenació específica [ERE1] 

‐ Altres construccions en situació de fora 
d’ordenació  
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equipades i altres dotacions del Parc), al model de valorització dels recursos naturals (on 
s’analitzen les construccions pròpies d’explotacions rústiques, entre les que s’inclouen les 
hípiques), i al model per a les infraestructures i serveis (si es tracta de construccions relacionades 
amb aquesta temàtica). 
 

8.2.4.4.a. Edificacions en situació de fora d’ordenació 

Tal i com s’apunta a la diagnosi, la situació urbanística i les circumstàncies individuals de les 
edificacions que es troben dins l’àmbit del Parc és molt diversa. El present apartat fa referència 
exclusivament a les edificacions en situació de fora d’ordenació, o sigui, a aquelles edificacions 
construïdes abans de la data d’aprovació definitiva del Pla general metropolità no incloses al 
Catàleg de masies, l’ús de les quals no és admissible d’acord amb la regulació prevista en les 
claus urbanístiques del planejament general. 

Aquestes edificacions són contràries a una ordenació del sòl basada en els principis del 
desenvolupament sostenible que postula el sistema normatiu del planejament territorial i 
urbanístic vigent a Catalunya. En particular, contravenen el principi d’evitar tant la dispersió en el 
territori com els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes 
orogràficament o subjectes a graus de risc inacceptables. A més, són contràries a un altre 
aspecte clau del desenvolupament sostenible, especialment rellevant en el cas del Parc de 
Collserola i les edificacions en situació de fora d’ordenació, com és el d’assegurar les 
connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat. Per tant, el destí 
d’aquestes edificacions és l’extinció i el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors a la seva 
construcció, de conformitat, entre d’altres, amb la Llei 3/2009, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de 
l’any 2010, el 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, i el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de 
Catalunya. 

En qualsevol cas, queden fora d’ordenació totes les edificacions no emparades pel planejament 
urbanístic ni incloses al Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable construïdes abans de la data d’aprovació definitiva del Pla general metropolità. Pel 
que fa a les edificacions posteriors al PGM, donat que la infracció no ha prescrit cal aplicar les 
mesures de protecció de la legalitat urbanística. 

En les construccions en situació fora d’ordenació els és d’aplicació el disposat en la legislació 
vigent i, en conseqüència, no poden ésser objecte d’obres de consolidació ni d’augment de 
volum, llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones 
o la bona conservació de les dites construccions, com també les obres destinades a facilitar 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Les obres que s’hi autoritzin no 
comporten augment del valor en el cas d’expropiació.  

Així mateix, donat que ens trobem en un parc natural, la declaració del qual obeeix a la voluntat 
de protegir, conservar i millorar el seu patrimoni natural i els valors geològics, biològics, ecològics, 
paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals inclosos en el seu àmbit, caldrà acreditar l’ús 
d’habitatge permanent (abans de l’aprovació inicial del present Pla) en l’atorgament de la llicència 
d’obres per a les reparacions per a la bona conservació de les construccions, així com les 
destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques,. 

El Pla estableix també uns criteris generals pel que fa a l’extinció de les construccions existents 
en situació de fora d’ordenació. En coherència amb el model de Parc i tal i com s’ha vingut 
plantejant al llarg del document, els principals aspectes considerats per a caracteritzar aquelles 
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edificacions que generen una major pertorbació són la proximitat a zones sensibles, 
l’accessibilitat i les especificitats d’aquestes construccions (en aquest cas s’avaluen els dèficits i 
la seguretat). 

Caracterització de l’impacte de les edificacions en situació de fora d’ordenació 

Proximitat a zones 
sensibles 

Reserves naturals parcials i la seva àrea d’influència (buffer 100m) 
Illes de tranquil·litat 
Espais d’interès connector 
Xarxa hidrogràfica (buffer 100m) 

Accessibilitat 
Nombre i estat dels accessos 
Proximitat a transport públic 
Temps de trajecte amb transport privat fins al centre de la població 

Dèficits31 i seguretat 

Serveis urbans: aigua, sanejament, electricitat, il·luminació vials, hidrants 
incendis, escombraries i correus 
Risc d’incendi: accés a la xarxa de prevenció d’incendis, manteniment de 
franges i inflamabilitat 

Taula 55: Criteris per a la caracterització de l’impacte de les edificacions en situació de fora d’ordenació 
Font: AMB. 

Aquesta valoració es realitza tan per les edificacions que formen part dels anomenats espais de 
regulació especial: àmbits d’ordenació específica (ERE1) com per aquelles construccions que es 
consideren aïllades. Aquesta diferenciació obeeix a criteris ambientals, socials i econòmics. 
L’impacte ambiental actual de les edificacions aïllades, així com l’impacte econòmic del 
tractament per a la seva extinció, és superior. Els motius són la seva dispersió territorial i la 
necessitat d’intervenir de manera individualitzada en una multiplicitat d’accessos i situacions. Així 
mateix, cal tenir en compte que la proporció d’habitatges front les construccions destinades a 
altres usos és major en els ERE 1 que no pas en el grup de les  edificacions aïllades, fet que 
suposa un major impacte social.  
 

8.2.4.4.b. Espais de regulació especial: ERE 1 àmbits d’ordenació específica  

Delimitació  

El 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 defineix els espais 
de regulació especial: ERE 1: àmbits d’ordenació específica com aquells espais amb una 
presència significativa d’habitatges que entren en conflicte amb les característiques i valors 
ambientals del Parc natural. D’acord amb el Decret, el Pla especial delimita definitivament 
cadascun d’aquests espais. En la definició dels límits s’ha realitzat una transcripció a escala 
1:1.000 dels límits indicatius establerts pel Decret, tot ajustant-los a la delimitació del Parc, 
l’estructura de la propietat i la realitat existent (veure plànols d’ordenació 10 i 11). 

Tractament 

En aquests àmbits es podran autoritzar, si escau, obres de manteniment i adequació de 
clavegueram, electricitat i aigua per a garantir la seguretat i salubritat dels habitatges mentre no 
s’extingeixin, així com les obres requerides per a garantir l’accessibilitat, i també aquelles de 
manteniment dels camins d’accés mitjançant solucions integrades amb l’entorn del Parc Natural, 
que poden incloure actuacions permeses al sistema d’espais lliures del Parc Natural. 

L’execució de l’extinció de les construccions existents en els Àmbits d’ordenació específica 
(ERE1) que es troben en situació de fora d’ordenació és difícilment plantejable amb mitjans 

                                                      

31 S’han desestimat els riscos geològics i d’inundabilitat donades les escasses diferències entre EREs i la 
seva mínima repercussió.  
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proporcionats, ja que porta associades unes implicacions de gran impacte d’índole social i 
econòmic degut a l’elevat nombre d’habitatges (superior a les 140 unitats) i de persones 
afectades. Així, el tractament dels habitatges inclosos en els ERE 1 requerirà l’aprovació prèvia 
del Programa d’actuació previst a l’article 54 de la normativa d’aquest Pla. 

Programa d’actuació 

Cadascun dels ERE 1 comptarà amb un programa d’actuació que en determinarà l’ordenació 
específica. Aquest programa avaluarà els efectes de la presència dels ERE 1 i la seva 
funcionalitat dins del Parc Natural. L’objecte d’aquest document és el de preveure i regular els 
mecanismes concrets a través dels quals s’abordarà el tractament de les edificacions existents i 
la restitució dels valors ambientals afectats.  

Com a estudis previs i complementaris del programa d’actuació s’elaborarà un inventari complert 
i detallat de totes les edificacions existents que contindrà, com a mínim, la següent informació: 

 Règim urbanístic, usos existents i existència d’expedients de disciplina urbanística 
 Estat de les construccions: Descripció de l’edifici amb indicació gràfica i escrita de la  

superfície de la finca que ocupa l’edificació, superfície construïda, nombre de plantes, 
presència i característiques de tanques i instal·lacions o edificacions auxiliars, ús de 
l’edifici, estat de conservació, antiguitat, característiques constructives i condicions 
d’habitabilitat. 

 Titularitat: Inscripció en el Registre de la Propietat, antecedents registrals de la finca i 
data de la darrera transmissió, títol habilitant de la construcció.  

 Condicions econòmiques i socials: en el cas d’habitatges, règim de tinença i ús 
d’habitatge principal només si és anterior a la data d’aprovació inicial del Pla (identificació 
del nombre de membres de la unitat familiar) o secundari. 

A més, per tal d’abordar la complexitat de les edificacions en situació de fora d’ordenació incloses 
en àmbits d’ERE 1, àmbits que compten amb una varietat de problemàtiques d’índole urbanística, 
social i ambiental, el programa d’actuació haurà d’incloure com a mínim les següents previsions: 

 Les intervencions necessàries per a garantir la seguretat de les persones, la salubritat 
pública, l’accessibilitat, la reducció dels possibles impactes ambientals sobre el Parc 
Natural i la integració paisatgística i ambiental de les edificacions i les parcel·les que 
ocupen.  

 Els instruments de gestió necessaris (entre d’altres, els drets de tempteig i retracte i el 
dret de superfície) per tal de garantir el retorn del sòl a les condicions naturals anteriors 
a la construcció de les edificacions i la seva extinció, amb els terminis, les fases, els 
processos d’actuació, els recursos econòmics necessaris, l’administració actuant, i les 
mesures que calgui implementar per tal de garantir la relació harmònica amb el Parc 
Natural. 

 En els casos d’habitatges, l’adopció de les mesures socials i de gestió que permetin 
garantir el dret a l’habitatge.  

En la definició, el disseny i la concreció dels terminis d’execució del programa d’actuació es 
garantirà de forma efectiva la participació dels propietaris residents. Així mateix, a iniciativa dels 
Ajuntaments afectats i amb la participació de l’òrgan gestor del Parc Natural, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya s’impulsarà per a cada ERE 1 la creació 
d’un equip de treball per a l’elaboració del programa d’actuació.  

Caracterització de l’impacte dels ERE 1 dins del Parc 

D’acord amb els criteris generals que el Pla estableix pel que fa a l’extinció de les construccions 
existents en situació de fora d’ordenació, a continuació es valora l’impacte que cadascun dels 
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ERE 1 tenen sobre el Parc. En coherència amb el model de Parc i tal i com s’ha vingut plantejant 
al llarg del document, els principals aspectes considerats per a caracteritzar les edificacions que 
generen una major pertorbació són la proximitat a zones sensibles, l’accessibilitat i els dèficits i 
la seguretat. 

Àmbits 
Reserves 
naturals 

Illes de 
tranquil·litat 

Zones 
d’interès 

connector 

Xarxa 
hidrogràfica 

Vallvidrera - Peu de Funicular C C A C 

Les Planes (Barcelona) C C A C 

Cal Notari  C C C C 

Sol i Aire  C A B B 

Mas Fortuny – Can Castellví A A A B 

Taula 56: Classificació dels ERE 1 segons la seva proximitat a zones sensibles. (A) impacte màxim, (B) impacte entremig 
i (C) impacte menor. 
Font: AMB. 
 

L’anàlisi de la proximitat dels diferents ERE 1 a les zones més sensibles del Parc permet 
determinar aquells que tenen més impacte en relació a la preservació i millora dels valors 
ecològics del Parc. Destaca en especial Mas Fortuny que incideix de forma negativa en les quatre 
categories considerades. 

Àmbits Accés 
Trans. 
Públic 

Trans. 
Privat 

Vallvidrera - Peu de Funicular C C C 

Les Planes (Barcelona) C B B 

Cal Notari  C C C 

Sol i Aire  B A B 

Mas Fortuny – Can Castellví A B B 

Taula 57: Classificació dels ERE 1 segons la seva accessibilitat amb transport públic i privat. (A) impacte màxim, (B) 
impacte entremig i (C) impacte menor. 
Font: AMB. 

L’estudi de l’accessibilitat a aquests espais permet diferenciar aquells que compten amb una 
millor connectivitat territorial, d’aquells altres l’extinció dels quals hauria de ser preferent atenent 
exclusivament a aquest criteri. Amb caràcter general, els ERE 1 que compten amb un pitjor accés 
d’infraestructures per a la mobilitat són Sol i Aire i Mas Fortuny-Can Castellví. 

Àmbits Serveis Risc incendi 

Vallvidrera - Peu de Funicular C B 

Les Planes (Barcelona) C B 

Cal Notari  B C 

Sol i Aire  C B 

Mas Fortuny – Can Castellví A A 

Taula 58: Classificació dels EREs a partir dels seus dèficits urbanístics. (A) impacte màxim, (B) impacte entremig i (C) 
impacte menor.  
Font: AMB. 

Pel que fa als dèficits i la seguretat dels diferents àmbits, cal subratllar de nou la situació de Mas 
Fortuny – Can Castellví. 
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8.2.5.  Model per a les infraestructures i els serveis 

 

Tal i com recull la diagnosi, les infraestructures i serveis presenten dues facetes molt 
diferenciades en relació a l’espai protegit. D’una banda, les infraestructures que donen servei al 
Parc i altres que el travessen i el voregen provoquen un impacte negatiu sobre la connectivitat 
dels sistemes naturals i el paisatge. En contraposició, la demanda creixent en ús públic i activitats 
socials fa necessària la millora de les infraestructures associades. 

Per a poder afrontar aquest doble repte, dins del marc de la estratègia ecològica, el Pla planteja 
propostes concretes en relació a les infraestructures existents i les de nova creació que reforcin 
els valors ecològics del Parc. Així, el model per a les infraestructures i els serveis pretén 
minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola afavorint la permeabilitat 
d’aquestes instal·lacions i establint condicions al seu traçat.  

D’acord amb aquests objectius generals, i a partir de l’experiència acumulada per l’òrgan gestor 
des de l’aprovació del PEPCo, el Pla defineix els requeriments i els criteris per a la realització 
d’obres de manteniment, millora, ampliació de les infraestructures existents i estableix la 
necessitat de preveure mesures preventives, minimitzadores, correctores i compensadores del 
seu impacte associat, sempre en aquest ordre. 

 

8.2.5.1. Criteris generals 

Amb caràcter general, es limita la implantació de noves infraestructures a les estrictament 
necessàries per a satisfer l’interès públic general i la correcta gestió del Parc. Així mateix, es 
restringeix el pas de noves infraestructures i serveis de subministraments a les reserves i altres 
zones sensibles, com els cursos fluvials i les zones humides, i s’estableix que caldrà evitar en la 
mesura del possible les Illes de tranquil·litat i els Espais d’interès connector. 

En relació als criteris generals i per tal d’articular millor les propostes, el PEPNat fa una distinció 
entre infraestructures inherents al Parc i infraestructures de pas. Les primeres donen servei al 
Parc, són les necessàries per a la seva gestió i per al desenvolupament dels usos admesos en 
el Pla especial. Les segones, en canvi, travessen el Parc però tenen una envergadura territorial 
metropolitana, com línies elèctriques d’alta tensió, autopistes, etc. 

 
8.2.5.1.a. Infraestructures inherents al Parc 

— S’admet la implantació de noves instal·lacions inherents en el cas que estiguin 
relacionades i siguin necessàries per al desenvolupament dels usos permesos (usos 
rústics, usos en edificacions catalogades i dotacions del Parc).  

 

8.2.5.1.b. Infraestructures de pas 

— És imprescindible justificar la necessitat de la seva implantació i la inexistència 
d’alternatives raonables de localització fora del Parc. S’hauran d’estudiar també 
alternatives de pas, com per exemple el soterrament, segons la sensibilitat de la zona, 
com és el cas de les zones d’interès connector. 

— Per l’admissió de noves infraestructures es redactaran plans especials urbanístics que 
establiran l’ordenació i les condicions d’implantació. Aquests plans hauran de demostrar 
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que la proposta no afecta de forma substancial els valors naturals, que l’impacte que 
produeix sobre la biodiversitat, l’avifauna i el paisatge sigui el menor possible, tant pel 
que fa referència al propi traçat com a la seva execució material.  

— Els projectes d’implantació de noves infraestructures o ampliació de les existents 
s’hauran de sotmetre a avaluació ambiental. 

A banda de la normativa sectorial corresponent i  dels criteris generals que són d’aplicació per a 
totes les infraestructures, el Pla especial estableix criteris i condicions específiques segons la 
tipologia d’infraestructura (de serveis, de prevenció d’incendis i de vialitat), que es desenvolupen 
a continuació. 

 

8.2.5.2. Infraestructures de serveis 

Els criteris i condicions específiques a aplicar en relació a les infraestructures de serveis, tant 
existents com de nova creació, fan referència a aspectes ambientals, d’integració paisatgística i 
de tractament de l’entorn. En primera instància, cal tenir en compte tres condicions bàsiques: 

 Cal tendir cap a l’autosuficiència i una menor dependència de l’exterior, d’acord amb un 
model territorial més sostenible. En aquest sentit, el Pla incorpora mesures d’estalvi i 
eficiència i incentiva l’autogestió dels residus. 

 Cal preveure l’enderroc i la retirada de les infraestructures existents innecessàries o que 
quedin obsoletes amb l’entrada en funcionament de la nova infraestructura. 

 Cal controlar les pertorbacions que la seva implantació, reforma i millora pot provocar 
sobre el medi i minimitzar l’afectació dels cursos fluvials, les zones humides en general, 
i altres àmbits especialment sensibles del Parc, com ara les Reserves naturals parcials, 
els Espais d’interès connector i les Illes de tranquil·litat.  

Pel que fa la integració paisatgística i tractament de l’entorn de les infraestructures de serveis, 
l’objectiu és disminuir l'impacte paisatgístic del seu manteniment, millora, ampliació o nou traçat. 
Així s’han d’evitar els espais amb un major impacte visual, ja siguin indrets elevats, freqüentats 
o visualment dominants (veure plànol d’informació: 11.Paisatge). Per a qualsevol nova 
instal·lació caldrà fer una anàlisi de visibilitats de l’emplaçament (visibilitat de la parcel·la des de 
l’entorn i des dels camins i principals vies de comunicació properes) per tal d’emplaçar-les en les 
zones de menor fragilitat i menys visible, alhora que integrar les mesures d’apantallament en els 
punts/zones que prenguin més sentit. De cara als materials, s’ha de tendir cap a la seva 
homogeneïtzació optant per la utilització de materials propis o adaptats al paisatge i colors que 
s’integrin fàcilment al fons escènic. 

Així mateix, els materials, els tancaments i l’espai lliure necessari per a la funcionalitat de les 
instal·lacions es tractarà també amb criteris de paisatge i vegetació adequades a les 
característiques del lloc. Els tancaments han de complir els criteris de minimització d’impacte 
visual i paisatgístic i connectivitat ecològica, desenvolupats a l’apartat 8.2.2.1 Model de 
valorització dels recursos naturals. L’espai lliure necessari per a la funcionalitat de les 
instal·lacions es tractarà també amb criteris de paisatge i vegetació adequades a les 
característiques del lloc. Els mateixos criteris seran d’aplicació pel que fa al manteniment, millora 
i ampliació de les instal·lacions ja existents. 

En coherència amb els criteris ambientals, d’integració paisatgística i de tractament de l’entorn, 
els traçats seran preferentment soterrats. S’han d’aprofitar, sempre que sigui possible, els vials 
de la xarxa rodada, preferentment els de la xarxa rodada bàsica, per tal d’evitar possibles 
afectacions de la coberta vegetal i minimitzar els impactes sobre el medi. A més, dins del marc 
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de la millora i racionalització de les xarxes existents, es prioritza, amb caràcter general, aprofitar 
traçats existents d’altres serveis.  

Pel que fa a l’excavació de rases i els camins necessaris per a l’execució i manteniment de les 
instal·lacions, cal tenir en compte les particularitats i el respecte pels valors i elements naturals 
del Parc. En aquest sentit, cal preveure el tractament més idoni de les arrels i caldrà considerar 
les possibles variacions de la cota dels camins a l’hora de definir la fondària mínima (art. 18 de 
la normativa). Així mateix, caldrà atendre als criteris establerts a l’apartat 8.2.5.4.a. La Xarxa de 
camins del Parc en relació a la possible obertura de camins temporals relacionats amb l’execució 
d’un projecte i als camins de manteniment de les instal·lacions. 
 

8.2.5.2.a. Xarxa d’aigua i gas 

Subministrament d’aigua i gas  

Les necessitats d’aigua ha estat un criteri a l’hora de definir el model de valorització dels recursos 
naturals i els escenaris que es preveuen en relació a la reducció dels recursos hídrics o als 
possibles escenaris de canvi climàtic. Així mateix, s’estableix la necessitat d’incorporar mesures 
de reutilització de l’aigua i fomentar sempre que sigui possible la recollida d’aigües de pluja o la 
reutilització de les aigües residuals depurades.  
 
Sanejament  

Els objectius a assolir des del PEPNat s’enfoquen a assegurar la millora de la qualitat d’aigua de 
l’afluent de la xarxa de sanejament.  

No s’admetran estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) dins de l’àmbit del Parc, ja que 
es prioritzarà la connexió a la xarxa o sistemes de tractament autònoms. Amb caràcter general, 
s’estableix l’obligatorietat de comptar amb sistemes de sanejament a nivell secundari i, si és 
possible, terciari, sempre amb el criteri de mínim impacte sobre el medi.  

Les edificacions incloses a l’àmbit del Parc Natural caldrà que assegurin l’eliminació de les aigües 
residuals mitjançant algun dels sistemes de depuració que es descriuen a continuació segons el 
següent ordre de prioritat:  

— Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un col·lector 
territorial proper i sempre que les obres de connexió no generin un impacte ambiental 
superior al que generaria la implantació d’un sistema de depuració autònoma. 

— Depuració autònoma de les aigües residuals mitjançant sistemes naturals, si es valorés 
que la connexió a la xarxa genera un fort impacte o afecta a espais o elements sensibles. 
Aquests sistemes han de garantir afluents no contaminants d’acord amb els paràmetres 
exigits per la legislació sectorial vigent en aquesta matèria. Per altra banda, han de 
complir amb els criteris d’integració paisatgística per a minimitzar el seu impacte visual, 
sigui via soterrament, tractament vegetal o tractament d’integració de l’edificació d’acord 
amb les característiques de cada indret. 

— Quan no sigui possible cap dels dos supòsits anteriors, depuració mitjançant altres 
sistemes amb les característiques tècniques necessàries per assegurar un efluent que 
compleixi les condicions establertes per la legislació vigent en matèria d’aigües residuals. 

Es proposa també la instal·lació de sistemes per a separar les aigües grises i negres, el seu 
tractament i la seva possible reutilització. 
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8.2.5.2.b. Electricitat  

Les propostes se centren en la racionalització de la xarxa elèctrica, amb la retirada de les línies 
elèctriques duplicades i/o en desús i la progressiva adequació ambiental de les que romanguin 
en servei, per tal de reduir el seu impacte ambiental i paisatgístic. El Pla estableix l’obligatorietat 
de preveure actuacions ambientals addicionals a l’hora de implantar nous traçats o en actuacions 
de manteniment de les infraestructures actuals, ja sigui a través del desmantellament de línies 
existents, l’aïllament de trams conflictius per a la col·lisió d’aus, o altres mesures coherents amb 
l’estratègia ecològica del Pla i d’acord amb l’òrgan gestor. 

Tal i com recull el següent apartat, s’han d’adoptar les mesures per a la disminució del perill per 
l’avifauna, amb la restricció dels dissenys com torres de suport que comporten riscos per 
l’electrocució de les aus o amb l’aïllament de les línies en els trams més conflictius de pas per 
les aus, amb especial atenció a les aus rapinyaires. A més, s’haurà de fer un tractament de la 
vegetació situada a la projecció vertical de la línia per a no suposar un perill per la seguretat de 
la línia i per a prevenir incendis. Es recomana també que els suports de les instal·lacions tinguin 
un tractament cromàtic semblant al dels espais envoltants per a la seva major integració en 
l’entorn. 

Pel que fa a la implantació de línies elèctriques noves, caldrà prioritzar l’alternativa de 
subministrament amb línia de baixa tensió a partir del centre de transformació existent més 
pròxim i aprofitar al màxim la xarxa existent. En el cas de subministraments allunyats, caldrà 
considerar sistemes autònoms de producció d’energia de fonts renovables. 

Així mateix, amb caràcter general els nous traçats hauran de ser soterrats o trenats. Pel que fa 
a les esteses aèries, hauran de discórrer preferentment de forma contigua a les vies de 
comunicació o seguint el límit entre bosc i conreu. S’evitarà travessar àrees forestals on 
predominin espècies de creixement ràpid. També s’ha d’evitar tant els traçats rectilinis en sentit 
de màxima pendent, com les esteses per la carena o espais oberts sense arbres on la línia és 
més visible i genera un major obstacle. 

En el cas d’implantació d’estacions transformadores i altres edificacions complementaries s’ha 
de justificar la necessitat d’emplaçament dins del Parc, i es buscaran localitzacions adequades, 
tècnicament i paisatgísticament, amb l’obligatorietat de tractament d’integració de l’edificació en 
el paisatge i l’entorn. 
 

Localització dels trams conflictius de col·lisió d’aus rapinyaires 

Dins del marc de millora ambiental de les infraestructures actuals, el PEPNat localitza els trams 
especialment conflictius de col·lisió de les aus rapinyaires, per tal de prioritzar l’aïllament  de les 
parts conductores de determinats suports amb materials i equipament especialment dissenyats 
per a prevenir l’electrocució.  

El Consorci del Parc de Collserola ja des de fa anys realitza estudis d’aus rapinyaires, que 
recullen els impactes que generen, entre altres aspectes, les esteses elèctriques sobre les seves 
poblacions. Les mesures correctores de les línies elèctriques podrien evitar baixes i  resultar 
força efectives per tal de facilitar, conjuntament amb unes eines de protecció adequades, la 
recuperació de poblacions de determinades espècies.  

Per a la delimitació d’aquestes àrees s’han tingut en compte els Espais d’interès connector, que 
inclouen els espais connectors funcionals i la xarxa hídrica d’interès connector, i les àrees 
d’albirament d’aus forestals rapinyaires, en especial de l’àguila marcenca (dades 2014). 

Aquestes capes s’han creuat amb els punts de la xarxa elèctrica en carena, que són el més 
conflictius. Per últim, s’ha estudiat el comportament etològic d’aquestes espècies, ja que són 
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espècies molt territorials, per tal de determinar les rutes de migració. A partir de la superposició 
d’aquestes capes, es detecta una concentració d’aquestes espècies a la carena barcelonina, on 
es proposa l’aïllament prioritari de les línies  elèctriques d’alta tensió. (veure plànol d’ordenació: 
14. Localització dels trams conflictius de col·lisió d’aus rapinyaires) 

 

8.2.5.2.c. Telecomunicacions  

El Pla aposta per la minimització de les pertorbacions que aquest tipus d’infraestructures 
provoquen en el medi. En coherència amb aquest objectiu general i d’acord amb la normativa 
sectorial, es plantegen mesures ambientals i paisatgístiques que redueixin els impactes i acotin 
la introducció de noves instal·lacions. 

Pel que fa a les infraestructures existents, s’estableix l’obligatorietat de desmantellar tota antena 
o instal·lació que no hagi estat legalment implantada. En aquest cas, caldrà garantir també la 
restauració del terreny a les seves condicions originals. 

D’altra banda, el Pla realitza les següents propostes en relació a la instal·lació de noves 
infraestructures de telecomunicacions: 

— Definició dels criteris ambientals i paisatgístics per a la implantació de noves 
instal·lacions. 

— D’acord amb la normativa sectorial, obligatorietat de sol·licitar llicència, informe perceptiu 
de l’òrgan gestor, i sotmetre’s a avaluació ambiental. 

De manera similar a les infraestructures de pas definides a l’inici del capítol, caldrà justificar la 
necessitat de la seva implantació i la inexistència d’alternatives raonables de localització fora de 
Parc (preferentment en sòl urbà). En segon lloc, es tendirà a l’agrupació d’instal·lacions i 
aquestes hauran de compartir torres de suport, escomeses elèctriques i camins d'accés, sempre 
que sigui tècnica i econòmicament viable. 

Donat el seu impacte paisatgístic i ambiental es restringeix la implantació de noves antenes als 
espais d’elevada intensitat visual (veure plànol d’informació: 2.Topogràfic i toponímic) i a les 
Reserves naturals parcials, Espais d’interès connector i Illes de tranquil·litat (veure plànol 
d’ordenació: 3. Àmbits d’ordenació específica del Parc Natural). A més, i especialment pels 
efectes en la salut de les persones, tampoc s’admeten noves instal·lacions d’antenes a les 
construccions existents, torres de guaita incloses. 

En relació al seu impacte, s’estableix també que els traçats seran soterrats amb caràcter general, 
que s’haurà d’evitar al màxim l’obertura de camins temporals i que les obres de manteniment, 
millora i ampliació s’han de dur a terme de manera que es minimitzi el seu impacte sobre el medi 
natural i el paisatge. En tot cas, caldrà valorar estudis de traçats alternatius que justifiquin la 
solució menys lesiva al medi. 
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8.2.5.3. Prevenció d’incendis 

La prevenció d’incendis tal com s’ha explicat en la diagnosi, és una infraestructura transversal 
que abasta diferents mecanismes i tipus d’instal·lacions. El Pla especial reconeix la importància 
d’aquesta infraestructura i incideix en aspectes que podrien sumar-se per a millorar encara més 
la seva efectivitat.  

Tal i com recull el capítol sobre el 8.2.2. Model de valorització dels recursos naturals, el Pla 
aposta pel foment de la pastura controlada com eina per al manteniment de les franges de 
prevenció d’incendis, reduint el manteniment de la vegetació d’aquests àmbits i contribuint a un 
desenvolupament sostenible de la Serra. A més, es reconeix la xarxa de les pistes PPIF com una 
xarxa específica de camins del Parc dins de l’Inventari de camins (Annex 10). Aquesta xarxa es 
completa amb els trams del Turó de Montcada i del Puig Pedrós de l’Obac que s’assenyalen en 
el plànol d’ordenació: 13.Inventari de camins. 

Codi PEPNat ml 

H07 1048 

H08 545 

H09 908 

H10 235 

I01 2513 

I02 1175 

Total ml de xarxa a incorporar 6425 

Taula 59: Compleció xarxa de prevenció d’incendis. 
Font: AMB. 

 

8.2.5.4. Infraestructures de vialitat 

Les infraestructures de vialitat comprenen la xarxa ferroviària i la xarxa vària. Aquesta 
infraestructura es classifica i jerarquitza per tal d’estructurar el territori, contribuir a impulsar els 
objectius del Pla especial, ordenant l’ús públic i articulant els accessos a les construccions 
incloses al Catàleg de masies, entre d’altres aspectes fonamentals, així com facilitar la pròpia 
gestió del Parc.  

Donat l’impacte de les actuals vies de comunicació que travessen el Parc, caldrà afavorir la seva 
integració ambiental i paisatgística. Així, l’òrgan gestor haurà de desenvolupar els plans 
específics i les accions necessàries per a implantar les mesures que facin compatible la mobilitat 
i la protecció de l’espai natural. Aquestes mesures es poden referir, entre d’altres, a la 
senyalització, els paviments, les limitacions de velocitat, les prioritats i el tractament paisatgístic. 

La xarxa rodada bàsica, junt amb la xarxa ferroviària, és objecte de la MPGM en l’àmbit del Parc 
Natural de la Serra de Collserola que es tramita en paral·lel. La MPGM proposa la racionalització 
de la xarxa rodada prevista pel PGM, adequant-la a les necessitats i realitats actuals, així com a 
les determinacions del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya i el PTMB. Aquest 
document especifica les estratègies relacionades amb les reserves viàries, i els criteris 
d’urbanització de la xarxa bàsica principal i secundaria i els espais adjacents a les 
infraestructures. En relació amb la xarxa ferroviària prevista, la MPGM adequa també les 
reserves ferroviàries a les determinacions del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya i 
el PTMB. 
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Complementàriament, el Pla especial s’ocupa de la xarxa de camins del Parc, que comprèn la 
xarxa rodada no bàsica i la xarxa no rodada (plànol d’ordenació 12.Infraestructures de vialitat). 
Els vials que formen part de la xarxa viària bàsica queden exclosos de la regulació de la xarxa 
de camins del Parc. Aquests vials es regulen d’acord amb el planejament general i la legislació 
sectorial, amb les limitacions establertes en matèria d’accés motoritzat al medi natural i de les 
restriccions que s’estableixin. 

No obstant això, en desenvolupament de les propostes de la MPGM i, d’acord amb el model de 
Parc, el Pla especial planteja solucions específiques per a millorar la permeabilitat ecològica, 
l’impacte paisatgístic i  l’encaix amb el model d’ús públic de les infraestructures per a la mobilitat 
que travessen el Parc (veure apartat Estratègies i actuacions del capítol 8.2.3.3. Xarxa dinàmica 
per a l’ús públic i Projectes estratègics de millora de la connectivitat del capítol 8.2.1.2 Millora 
connectivitat interna i externa). Concretament, dins del marc de control de les pertorbacions en 
el medi natural i afectació dels hàbitats, el Pla recomana aplicar sistemes de pacificació del trànsit 
rodat (limitacions de velocitat, instal·lació d’elements reductors de velocitat, etc.) en els vials que 
es troben dins i pròxims a les Reserves naturals parcials i les Illes de tranquil·litat.  

 

8.2.5.4.a. Xarxa rodada no bàsica  

La xarxa rodada no bàsica és aquella que el planejament general no reconeix amb una clau 
urbanística específica. Inclou els camins i les pistes de caràcter permanent que són d’accés 
motoritzat, com ara accessos a la xarxa rodada bàsica, a edificis del Catàleg de masies, etc. Dins 
d’aquesta categoria es recullen els camins de la xarxa de prevenció d’incendis. La xarxa rodada 
no bàsica es regula a traves de l’Inventari de camins inclòs en el Pla especial (Annex 10). Aquest 
document, a part de les característiques bàsiques dels camins, la seva localització, geometria i 
dimensions, titularitat, atributs addicionals, i limitacions en relació a la gestió i servei,32 actualitza 
i fixa els criteris de la xarxa de senders, amb l’objectiu de que els camins o senders no inclosos 
deixin de tenir la funció d’accés motoritzat al medi natural. 

 

8.2.5.4.b. Xarxa no rodada  

La resta de camins del Parc formen part de la xarxa no rodada i es corresponen amb corriols i 
camins exclusivament per a la mobilitat activa (vianants, bicicletes, cavalls, etc.). La gran majoria 
d’aquests camins formen part de la Xarxa dinàmica per a l’ús públic (veure apartat 8.2.3.2.d. La 
Xarxa dinàmica per a l’ús públic). 

 

8.2.5.4.c. La xarxa de camins del Parc 

La xarxa de camins recull tots els camins necessaris per al desenvolupament de les activitats i 
usos compatibles amb els objectius del Pla. Comprèn la xarxa rodada no bàsica i els camins 
exclusivament per a vianants que formen part del model d’ús públic. Més concretament, integren 
la xarxa de camins del Parc: 

 Camins necessaris per al desenvolupament de les activitats agràries i forestals 
 Camins de la Xarxa dinàmica per a l’ús públic (veure apartat 8.2.3.2.d) 

                                                      

32 En la definició dels continguts de la fitxa s’ha tingut en compte el Decret 166/1998, de regulació de l’accés motoritzat 

al medi natural i les directrius per a la redacció dels Catàlegs de camins municipals de la Diputació de Barcelona 
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 Camins necessaris per al desenvolupament dels usos previstos en el Catàleg de masies 
 Camins de manteniment dels serveis tècnics 
 Camins necessaris per a la gestió del Parc 
 

L’ordenació dels camins del Parc es basa en els següents objectius: 

 Atendre a les diferents sensibilitats del medi amb un tractament i funcionalitat dels camins 
coherent amb el model de preservació i millora dels valors ecològics  

 Minimitzar la dispersió dels usuaris i, com a conseqüència, les pertorbacions associades 
i la pressió generalitzada als diferents espais del Parc.  

 Millorar l’accessibilitat dels visitants al Parc, fomentant l’accés amb transport públic a 
través de la mobilitat activa, ja sigui a peu o en bicicleta des de la trama urbana.  

 Garantir la funcionalitat de les activitats i usos compatibles amb els valors del Parc 
natural. 

 
D’acord amb aquests objectius, el Pla estableix els següents criteris de cara a l’ordenació i gestió 
dels camins del Parc: 

1. En primer lloc, s’estableix el criteri de mínima obertura dels camins nous, prioritzant els 
existents i establint la recuperació de camins antics enlloc de l’obertura de nous, sempre 
i quan això no suposi un impacte més gran sobre els sòls i la coberta vegetal.  

Així, amb caràcter general, no està permesa l’obertura de nous camins amb l’excepció 
dels necessaris per al desenvolupament dels usos agraris, accessos als serveis i 
equipaments d'ús públic previstos al Pla especial, i en general els camins relacionats 
amb la gestió del Parc i activitats vinculades a iniciatives de millora ambiental, de 
restauració dels sistemes naturals i del paisatge.  

2. A més, es proposa el tancament  dels corriols oberts, o eixamplats, que no tenen cap 
valor afegit de connexió entre diferents punts i únicament són el resultat de dreceres i 
pas alternatiu d’activitats esportives o de lleure. En aquest sentit, caldrà valorar la 
restauració de l’entorn i eliminació del traçat d’aquells camins que no formin part de la 
Xarxa dinàmica per a l’ús públic. 

3. Pel que fa a l’obertura excepcional de nous camins, i d’acord amb els objectius de control 
de les pertorbacions i mínima afectació dels àmbits més sensibles, caldrà donar 
compliment als criteris ambientals establerts a la normativa. Aquests criteris fan 
referencia al traçat, l’execució, el tractament i a les mesures de control de l’erosió i de 
prevenció del risc d’incendi. 

4. Com a criteri general, els camins que formen part de la xarxa rodada no bàsica es 
mantindran tancats amb control d’accés i clau per als veïns, serveis i emergències.  
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8.2.5.4.d. Estratègies i actuacions de la xarxa de camins del Parc 

Quan a les propostes específiques,  aquestes es divideixen entre les que fan referència al Model 
de preservació i millora dels valors ecològics (apartat 8.2.1.) i les que pertanyen al Model d’ús 
públic (apartat 8.2.3). Les primeres comprenen els projectes l’objectiu dels quals és atenuar la 
fragmentació del territori i els impactes sobre els valors ecològics del Parc. Les segones, els 
projectes que tenen per objectiu la millora dels punts crítics de pas de persones en creuaments i 
solapaments entre les infraestructures viàries i la Xarxa dinàmica per a l’ús públic, i entre el 
sistema hidrogràfic i la Xarxa dinàmica per a l’ús públic. 

 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

8.2.6. Espai funcional adjacent al PEPNat 485 
8.2.6.1. Delimitació de l’espai funcional 485 
8.2.6.2. Objectius 486 
8.2.6.3. Directrius i criteris generals 487 

8.2.6.3.a. Connectivitat ecològica 487 
8.2.6.3.b. Valors ecològics de la vora 488 
8.2.6.3.c. Risc geològic, d’incendi i d’inundació 488 
8.2.6.3.d. Els teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior i al  

perímetre del Parc Natural 489 
8.2.6.3.e. La connexió del Parc amb la ciutat de l’entorn 491 
8.2.6.3.f. Ús social a la vora del Parc 491 

8.2.6.4. Determinacions específiques per àmbits concrets 492 
8.2.6.4.a. Espais 493 
8.2.6.4.b. Articulacions 494 

 

 

  



485 

 

 

 

8.2.6.  Espai funcional adjacent al PEPNat  

 
A la diagnosi dels espais perimetrals del Parc es fa evident la importància de la definició d’un 
Espai funcional que reuneixi tots aquells àmbits que, o bé per les seves característiques o bé per 
la seva funcionalitat, són susceptibles d’organitzar-se establint sinèrgies amb el Parc Natural. 
L’objectiu principal d’aquest espai és facilitar i promoure la preservació i millora dels valors 
ecològics de l’interior del Parc. 

Dins de la seva definició prenen molta rellevància els espais relacionats amb la connectivitat 
ecològica externa, ja que són els espais que reforcen i garanteixen la continuïtat dels connectors 
definits pel PTMB. Així mateix, un altre objectiu important de l’Espai funcional és propiciar un bon 
encaix territorial, prioritzant la connexió de la infraestructura verda de les ciutats metropolitanes 
amb el Parc (corredors verds, parcs i jardins, etc.). 

El Pla delimita l’Espai funcional, en defineix els objectius i hi estableix tant directrius i criteris 
generals com recomanacions o determinacions específiques per àmbits concrets. Les directrius 
són disposicions que defineixen estratègies o pautes d’actuació que han de ser concretades pels 
plans i projectes que es desenvolupin en l’Espai funcional. Aquestes directrius generals es 
desenvolupen amb més detalls en els següents apartats. Les recomanacions, en canvi, són 
determinacions que es consideren adients per assolir l’objecte del Pla però que s’entenen 
sotmeses a les valoracions d’oportunitat o conveniència que l’administració competent pugui fer 
en el moment de l‘actuació. Estan recollides a l’Annex 2. Fitxes de l’Espai funcional i a l’Annex 3. 
Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional.  

Així mateix, els plànols d’ordenació referents a l’Espai funcional incorporen, de forma indicativa i 
per a una millor comprensió dels objectius de connectivitat ecològica i social, els elements 
estructurants de connectivitat fora de l’àmbit del present Pla especial. 

 
 

8.2.6.1. Delimitació de l’espai funcional 

La definició de l’Espai funcional del Parc, que permeti esmorteir els impactes i les pressions que 
rep Collserola dels seus entorns, és molt complexa. Cada problemàtica té una escala i un àmbit 
territorial diferenciat i abasta temàtiques molt diverses com ara la connectivitat i els valors 
ecològics; la configuració urbana, els espais verds i els equipaments adjacents al Parc; la 
integració d’infraestructures; o la qualitat ambiental i paisatgística d’alguns espais. Per a la 
delimitació de l’Espai funcional s’han tingut en compte les qualificacions urbanístiques del 
planejament vigent. 

El Pla  incorpora una delimitació que és el resultat de sumar els àmbits que es deriven de les 
diverses problemàtiques, processos i oportunitats esmentades en la diagnosi dels espais 
perimetrals:  

1. Sòls necessaris per garantir tant la connexió de Collserola amb els espais oberts de 
l’entorn com la permeabilitat ecològica interna. Això suposa incloure els connectors 
ecològics i cursos fluvials que surten de l’àmbit estricte del Parc i el connecten (o el 
podrien connectar) amb els espais oberts circumdants, així com els terrenys on hi hagi 
(o hi pugui haver en el futur, d’acord amb el planejament) elements o infraestructures 
que fragmentin el territori. 
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2. Sòls amb hàbitats desestructurats i degradats de la vora exterior, així com els sòls on es 
duen a terme usos de caràcter periurbà com ara horts marginals, barraquisme, 
aparcaments irregulars, etc. 

3. Franges dels teixits urbans i de les infraestructures circumdants del Parc que estiguin 
sotmeses a riscos per raó de la presència de línies elèctriques, per una manca de 
formalització de la vora o per una elevada pressió antròpica, entre d’altres. 

4. Teixits urbans situats a la vora del Parc (residencials de baixa densitat, àrees 
d’equipaments privats i zona industrial de la Sanson) que tenen un impacte sobre l’espai 
natural que caldria minimitzar i que poden jugar un paper important com a espais de 
transició entre el Parc i els nuclis urbans densos. 

5. Vials i zones verdes urbanes que han de permetre facilitar l’accés al Parc per mitjans no 
motoritzats. 

6. Espais lliures i camins perimetrals del Parc que poden funcionar com a espais 
moduladors de la pertorbació, acollint usos de lleure que disminueixin la pressió social 
en àrees més sensibles de l’interior de l’espai natural. 

 
Diagrama 41: Delimitació Espai funcional (verd clar) 
Font: AMB 

 

8.2.6.2. Objectius 

Els principals objectius que s’han tingut en compte en la delimitació de l’Espai funcional són els 
següents: 

1. Potenciar la connectivitat ecològica de la Serra de Collserola amb la resta d’espais 
naturals de l’entorn i evitar la fragmentació interna en l’eix de la riera de Vallvidrera, per 
tal de preservar la biodiversitat i maximitzar els serveis ecosistèmics del Parc. 
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2. Reforçar els valors ecològics de la vora, atès que acaben condicionant la qualitat 
ecològica interna del Parc. 

3. Reduir els riscos geològics, d’incendi i d’inundació en el punt de contacte entre la ciutat 
i l’espai natural. 

4. Minimitzar l’impacte i les pertorbacions sobre el Parc dels teixits urbans i les edificacions 
situades a la vora (tant les situades a l’interior com al perímetre de la Serra de Collserola) 
i potenciar la seva funció com a àrees de transició. 

5. Donar continuïtat a la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds, per tal de 
generar una matriu estructurant que connecti el Parc de Collserola amb altres espais 
cabdals de la infraestructura verda metropolitana i amb la ciutat, facilitant l’accés a la 
Serra per mitjans no motoritzats (a peu des de la trama urbana o a través del sistema de 
transport públic). 

6. Incentivar els usos de lleure a les vores del Parc, per tal de disminuir la pressió antròpica 
i els impactes en les àrees més sensibles de l’interior de la Serra. 

 
 

8.2.6.3. Directrius i criteris generals 

D’acord amb els objectius de l’Espai funcional, les directrius i criteris generals d’actuació fan 
referència a:  

 La connectivitat ecològica 
 Els valors ecològics de vora 
 El risc geològic, d’incendi i d’inundació 
 Els teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior i al perímetre del Parc Natural 
 La connexió del Parc amb la ciutat de l’entorn 
 L’ús social a la vora del Parc 
 

8.2.6.3.a. Connectivitat ecològica 

En l’Espai funcional cal considerar de manera prioritària la connexió del Parc amb els espais 
naturals de l’entorn, maximitzant la permeabilitat i evitant la fragmentació ecològica. En aquest 
sentit, qualsevol intervenció (ja sigui a nivell de planejament o d’intervenció física sobre el territori) 
ha de procurar: 

 Preservar els sòls que permeten una connectivitat terrestre entre el Parc i els espais 
agroforestals de l’entorn, així com les passeres d’hàbitat que, tot i estar aïllades a nivell 
de connectivitat terrestre, se situen en zones amb fragmentació crítica. En el cas dels 
instruments de planejament, la preservació i millora d’aquests espais s’ha de produir 
mitjançant una qualificació urbanística específica que tingui com a objectiu primordial 
mantenir la funció connectora dels sòls. En el cas de les intervencions físiques, evitant 
el desenvolupament d’usos i obres incongruents amb aquesta funcionalitat, fins i tot les 
obres de caràcter provisional i les vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

 Potenciar la permeabilitat i la continuïtat dels espais agroforestals, cursos fluvials i 
camins rurals fragmentats per infraestructures lineals de comunicació. En aquest sentit, 
tant els projectes constructius per a la implantació de noves infraestructures com els 
projectes de manteniment i renovació d’infraestructures existents han de preveure, de 
manera proporcionada amb la magnitud de l’actuació: la millora dels passos existents i 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 
 

la implantació de nous passos amb unes característiques adequades per a la fauna 
(dimensions, tipus de ferm, vegetació, tanques cinegètiques, etc.); la realització de 
pantalles acústiques; la construcció d’ecoductes, trams elevats o soterrats; i altres 
mesures per minimitzar les pertorbacions i els impactes sobre els espais naturals amb 
una funció de connectors ecològics. 

 Millorar i restaurar els hàbitats d’aquelles zones amb unes característiques idònies per a 
canalitzar fluxos ecològics (com ara l’espai de ribera i els marges dels cursos fluvials de 
les rieres de Sant Cugat, de Rubí i de Vallvidrera) amb la finalitat de potenciar el trànsit 
de fauna per aquests espais. 

El PEPNat recull a l’Annex 2. Fitxes de l’Espai funcional unes fitxes individualitzades d’àmbits 
d’actuació que abasten temàtiques diferents dins la delimitació general de l’Espai funcional. A 
l’hora de definir les actuacions específiques d’aquest àmbits, en el cas d’àmbits rellevants de 
connectivitat ecològica, a banda dels criteris esmentats, s’han de tenir en compte les 
determinacions dels projectes estratègics en clau de connectivitat (veure apartat 8.2.1.2.c. 
Projectes estratègics de millora de la connectivitat del capítol 8.2.1. Model de preservació i millora 
dels valors ecològics). 

 

8.2.6.3.b. Valors ecològics de vora 

Les intervencions que es duguin a terme a l’Espai funcional han de preveure les mesures 
necessàries per a reforçar els valors ecològics existents, restaurant els hàbitats desestructurats 
i degradats de la vora amb la finalitat que s’integrin ecològicament i paisatgísticament a l’espai 
natural de Collserola. La restauració i millora d’aquests sòls ha d’anar enfocada a donar 
continuïtat i reforçar els hàbitats del Parc presents a la zona, afavorint la diversitat d’espais que 
aportin resiliència i biodiversitat a aquestes zones de transició o esmorteïment.  

Les actuacions en aquests sòls han de preveure també, sempre que sigui possible (en funció 
dels costos econòmics i socials), l’eliminació dels usos periurbans dels sòls on s’intervingui, el 
desmantellament i l’enderroc de les edificacions associades a aquests usos i altres elements 
construïts en desús, i la restauració d’aquests sòls. 

Pel que fa a la diversitat d’espais, i amb coherència amb el model de preservació i millora dels 
valors ecològics i la valorització dels recursos naturals, des del Pla es recomana la ubicació 
preferent a l’Espai funcional de determinades activitats i instal·lacions relacionades amb el sector 
primari. És el cas dels horts d’iniciativa pública i les construccions de suport a l’activitat 
agroforestal que té lloc a l’interior del Parc. Aquesta estratègia respon al doble objectiu de reduir 
les pertorbacions dins l’espai protegit i afavorir, en la mesura del possible, l’existència d’un 
mosaic agroforestal. 

A més, sempre que hi hagi necessitats de noves dotacions d’ús públic (com ara punts 
d’informació del Parc o àrees de lleure) s’haurà de considerar la seva implantació preferent en 
espais on hi hagin edificacions en desús i on es duguin a terme usos periurbans. 

 

8.2.6.3.c. Risc geològic, d’incendi i d’inundació  

Qualsevol actuació a l’Espai funcional ha de preveure mesures per minimitzar aquests riscos, en 
la mesura del possible i de manera proporcionada a la magnitud de la intervenció. 

En relació amb el risc geològic, les intervencions haurien de minimitzar els moviments de terres 
i assegurar l’estabilitat del sòl mitjançant la plantació d’espècies vegetals adients. 



489 

 

 

 

Pel que fa al risc d’incendi, les actuacions han de considerar la necessitat d’eliminar o renovar 
les línies elèctriques obsoletes o antiquades situades a l’Espai funcional, així com realitzar i 
mantenir les franges de protecció contra incendis al voltant dels teixits urbans, les línies 
elèctriques i les infraestructures de comunicació de la vora. En aquest sentit s’ha de preveure el 
tractament del sotabosc i el control de la presència de materials inflamables o deixalles que 
puguin fer incrementar el risc d’incendi. 

 
Diagrama 42: Riscos. Incendis per any (1990 – 2016). Degradació de color segons intensitat. 
Font: AMB 

Una altra mesura de prevenció de risc d’incendis seria la implantació de conreus que podrien 
funcionar com a tallafocs per a preveure la possible extensió d’un incendi cap a l’interior del Parc. 
La ubicació de conreus en aquest cas hauria de tenir en compte la direcció dels vents dominants 
i altres paràmetres que facin la mesura efectiva.  

Quant al risc d’inundació, caldria que les intervencions afavorissin la retenció i la infiltració de 
l’aigua de pluja, mitjançant la construcció de basses de laminació, cunetes, canalitzacions i altres 
mesures estructurals que evitin afectacions aigües avall (col·lapse dels sistemes urbans de 
sanejament, deteriorament dels camins i vies de la vora, entre d’altres) en els episodis de 
precipitacions intenses. 

 

8.2.6.3.d. Els teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior i al perímetre del Parc 
Natural 

Les intervencions sobre els teixits urbans i les edificacions de la vora del Parc, tant a nivell de 
planejament com de projecte i gestió, amb la finalitat de minimitzar les pertorbacions i els 
impactes d’aquests teixits sobre el Parc i potenciar la seva funció com a àrees de transició, han 
de procurar: 
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 Minimitzar la implantació de noves edificacions i la urbanització de nous vials per evitar en 
la mesura possible que s’incrementi la fragmentació i els impactes sobre el Parc. En aquest 
sentit, el planejament urbanístic ha de tendir a minimitzar la superfície de sòl urbà a la 
mínima necessària per donar cobertura jurídica als habitatges implantats legalment. 

 Mantenir un elevat grau de naturalitat tant dels espais públics (vials i zones verdes) com 
dels privats, afavorint la permeabilitat del sòl i potenciant la vegetació forestal present al 
Parc, amb la finalitat de maximitzar els serveis ecosistèmics de regulació (infiltració i 
retenció de l’aigua de pluja, absorció de contaminants i refredament) i la permeabilitat 
ecològica d’aquests teixits (especialment dels que estan situats en l’eix de la Riera de 
Vallvidrera). 

 Limitar l’ocupació de les edificacions i la utilització de paviments impermeables. Així com 
incentivar el tractament vegetal de caràcter forestal dels espais no edificats i de les 
cobertes de les edificacions, assegurant que les espècies vegetals que es plantin siguin 
adequades a les condicions ambientals del lloc (per tal d’afavorir la continuïtat dels 
hàbitats, la permeabilitat i minimitzar els costos de manteniment i el consum d’aigua de 
reg). 

 Urbanitzar o reurbanitzar els vials d’aquests teixits prioritzant la seva utilització com a 
espais cívics, mitjançant l’ampliació de l’espai per a vianants i ciclistes, i en detriment de 
l’espai per al vehicle privat, i limitar-ho a l’ús veïnal, per limitar l’ús dels vials de l'Espai 
funcional com a by-pass o carreres de trànsit habitual de vehicles privats. D’aquesta 
manera s’assegura que els usuaris de mitjans de transport sostenibles i els passejants 
tinguin prioritat de pas. 

 Implantar sistemes d’enllumenat amb uns nivells d’il·luminació mínims (d’acord amb la 
normativa sectorial vigent) i unes característiques tècniques que redueixin el consum 
d’energia, la contaminació lumínica i les pertorbacions a l’interior del Parc. 

 Incentivar l’eficiència energètica, la reducció del consum d’aigua i l’autogestió dels residus 
de les edificacions, especialment de les situades a l’interior de la Serra. En relació amb 
l’eficiència energètica, mitjançant un correcte tractament de la pell de les edificacions i la 
implantació de sistemes d’energies renovables. Pel que fa al consum d’aigua i els residus, 
afavorint la utilització de l’aigua de pluja per al reg, la reutilització d’aigües grises, així com 
el tractament de residus autònom (autogestió de la fracció orgànica), ja sigui per 
edificacions individuals o per grups d’edificacions. 

 Integrar paisatgísticament les edificacions per tal que no comportin un demèrit per als 
valors del Parc, minimitzant els moviments de terres i la construcció d’elements de 
contenció i incloent a les actuacions el tractament de vegetació de l’entorn. 

Pel que fa exclusivament als teixits urbans de baixa densitat situats a l’interior de la Serra de 
Collserola (Vallpineda, can Cortés i les Planes, entre d’altres), qualsevol intervenció en aquests 
àmbits ha de tendir a minimitzar la implantació de noves edificacions i la urbanització de nous 
vials (per evitar en la mesura possible que s’incrementi la fragmentació i els impactes sobre el 
Parc).  En aquest sentit, es podria considerar la possibilitat de delimitar àrees de tempteig i 
retracte que permetin a l’Administració obtenir parcel·les no edificades, així com proposar 
modificacions del planejament que redueixin la superfície de sòl urbà a la mínima necessària per 
donar cobertura jurídica als habitatges implantats legalment. 

En el cas particular dels assentaments edificatoris fora d’ordenació situats a la Serra, com el Pi 
del Balç, caldrà considerar un tractament similar als dels altres assentaments edificatoris fora 
d’ordenació ubicats dins dels límits del Parc natural. Aquest criteri respon en especial a les 
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directrius relacionades amb la connectivitat ecològica i els valors ecològics de la vora, així com 
al seu impacte negatiu directe sobre l’espai protegit. 

 

8.2.6.3.e. La connexió del Parc amb la ciutat de l’entorn 

Les actuacions que es duguin a terme en l’Espai funcional han de contribuir a facilitar 
l’accessibilitat al Parc a través de mitjans no motoritzats o en transport públic. En aquesta línia, 
haurien de preveure, en la mesura possible: 

 Donar continuïtat al conjunt d’espais públics (zones verdes i vials) de la vora del Parc cap 
a l’interior dels teixits urbans i condicionar-los adequadament (prioritzant l’espai per als 
vianants i les bicicletes, en detriment del vehicle privat, i potenciant els paviments tous i la 
presència de vegetació) per tal de generar uns espais vertebradors entre la ciutat i l’espai 
natural que incentivin l’accés a peu i amb bicicleta i acostin el Parc a la ciutadania.  

 Consolidar una xarxa secundaria pensada per als vianants que, a banda de la connexió 
transversal entre teixits urbans i el Parc, millori la connectivitat entre els nuclis de forma 
longitudinal. Dins d’aquesta xarxa secundaria es podria potenciar una estructura de 
circuits de vianants tancats a la vora, amb punt d’inici i final en els teixits urbans, que 
concentri usos de lleure a les vores del Parc disminuint així la pressió antròpica i els 
impactes en les àrees més sensibles de l’interior de la Serra. 

 Habilitar i divulgar recorreguts de vianants i carrils bici aprofitant els camins existents que 
connectin el Parc amb les principals parades del transport públic ferroviari i amb els centres 
urbans. Preveure accessos habilitats al Parc i itineraris adaptats per a col·lectius amb 
diversitat funcional.   

 Millorar la senyalització i habilitar punts d’educació ambiental per tal de facilitar l’accés i 
conscienciar a la ciutadania de la proximitat del Parc, amb la finalitat que adaptin el seu 
comportament a les dinàmiques del lloc. La senyalització hauria de ser única i homogènia, 
seguint el manual d’estil del Parc. 

 Habilitar aparcaments a la vora exterior del Parc, per tal de minimitzar la xarxa rodada i el 
trànsit motoritzat dins del Parc i evitar les pertorbacions derivades i els riscos associats. 
Els aparcaments han de tenir una connexió directa amb els espais públics de la vora, de 
manera que puguin funcionar com a punts de connexió amb la xarxa dels connectors 
urbans del Parc a peu o en bicicleta. S’haurien d’aprofitar esplanades existents evitant-ne 
la implantació de noves.  

A l’hora de preveure actuacions de millora de l’accessibilitat a l’Espai funcional es recomana 
també tenir en compte els criteris definits en el projectes desenvolupats a l’Annex 3. Criteris i 
catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional. 

 

8.2.6.3.f. Ús social a la vora del Parc 

Per tal d’ordenar les entrades dels visitants al Parc i esmorteir les pertorbacions derivades de l’ús 
públic, es proposa, en la mesura del possible, impulsar la ubicació dels nous nodes en el 
perímetre exterior del Parc. Aquesta estratègia pretén minimitzar la dispersió dels visitants dins 
del Parc i, com a conseqüència, dels impactes derivats d’aquesta pràctica. 

La intervenció en els espais situats a la vora del Parc ha d’anar encaminada a potenciar els usos 
de lleure en aquests espais mitjançant la implantació de punts d’informació del Parc i de foment 
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de l’educació ambiental a les àrees d’estada que generin punts d’atracció i de trobada, 
generadors d’activitat o horts d’iniciativa pública en els límits amb els teixits urbans. 

En aquest sentit, els instruments de planejament que es redactin a l’Espai funcional caldrà que 
incloguin les mesures necessàries per incentivar i possibilitar la implantació dels equipaments 
esmentats en espais determinats de la vora actualment infrautilitzats. 

També caldria habilitar i divulgar recorreguts cívics (per a passejants i ciclistes) tangencials a la 
Serra de Collserola que ofereixin una alternativa a l’interior del Parc fàcilment accessible i 
pròxima a la ciutadania. 

A l’hora de preveure actuacions relacionades amb l’ús social a l’Espai funcional s’han de tenir 
també en compte els criteris definits en els projectes desenvolupats a l’Annex 3. Criteris i catàleg 
de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai funcional. 
 

8.2.6.4. Determinacions específiques per àmbits concrets 

L’Espai funcional és molt complex, fet que fa necessari el seu estudi des de plantejaments 
diferents. Dins de la delimitació general de l’Espai funcional, el Pla reconeix diferents tipologies 
d’espais i recomana determinacions específiques per àmbits concrets. Aquestes propostes més 
particulars s’estructuren en dues categories; les referents a resoldre problemàtiques de caràcter 
més espacial (espais) i les propostes relacionades amb determinats fluxos (articulacions) socials 
i ecològics entre el Parc i la seva vora. Totes elles són coherents tant amb l’objectiu de delimitació 
de l’Espai funcional com amb les directrius i criteris generals descrits en l’apartat anterior. 

 

 

 

D’aquesta manera, des de la combinació d’escales i  plantejaments diferents, tot i que 
complementaris, es potencien solucions que potencien per una banda la connectivitat ecològica 
i els valors ecològics del Parc i per l’altra esmorteixen els riscos, milloren l’encaix amb els teixits 
residencials, faciliten l’accés al Parc amb transport públic o a peu i articulen l’ús públic en aquest 
àmbit. 

En relació a les determinacions específiques per àmbits concrets, cal tenir present també que 
part dels terrenys inclosos en les fitxes A05 i A06 de l’Annex 2 i l’apartat corresponent a 
Cerdanyola del Vallès de l’Annex 3 pertanyen a l’àmbit del PDU del Centre Direccional de 
Cerdanyola, un planejament de rang superior que compta ja  amb l’Avanç de Pla aprovat. Així, 
les recomanacions, tant pel que fa a espais com a fluxos, es traslladen al futur PDU. 

 

Espais 

Espai 
funcional: 
recomanacions 

Fluxos 

A. Àmbits d’interès per a la connectivitat ecològica. 
B. Àmbits amb transformacions pendents. 
C. Àmbits de transició amb els teixits urbans. 

1. Articulacions tipus 1: funcionalitat ecològica 
preferent 

2. Articulacions tipus 2: funcionalitat social 
preferent 

3. Altres articulacions menors 
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8.2.6.4.a. Espais 

Dins de l’Espai funcional, s’ha considerat adient establir tres categories diferents d’espais o 
àmbits segons la temàtica que els caracteritza: 

A. Àmbits relacionats amb la fragmentació i la connectivitat ecològica. Inclou les següents 
subcategories: 

A1. Àmbits de fragmentació externa, que fan referència als àmbits de connectors 
prioritaris tal com els determina el PTMB. (7 àmbits identificats) 

A2. Àmbits de fragmentació interna, que es dóna en l’eix de la Riera de Vallvidrera. (3 
espais identificats) 

A3. Àmbits d’altres espais connectors, com a corredors fluvials, en coherència amb el 
PTMB i l’estudi de Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació a la 
Serra de Collserola. (6 àmbits identificats) 

B. Àmbits amb transformacions pendents, com ara les pertorbacions sobre el Parc que 
poden tenir algunes transformacions previstes pel planejament. (9 àmbits identificats) 

C. Àmbits de transició amb els nuclis urbans. (4 àmbits identificats) 
 

 
Diagrama 43: Tipologies d’espais:  Àmbits de connectivitat ecològica (verd); de fragmentació externa (verd blau), de 
fragmentació interna (verd fosc), d’altres espais connectors (verd clar); Àmbits amb transformacions pendents (vermell) i 
Àmbits de transició (taronja) . Font: AMB 

 

Per a la delimitació d’aquests àmbits s’han tingut en compte les circumstàncies de cada lloc en 
quan a les problemàtiques concretes a incidir (connectors ecològics i cursos fluvials, terrenys on 
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pot haver  elements o infraestructures que fragmentin el territori, sòls degradats o de caràcter 
periurbà, sòls sotmesos a riscos, teixits residencials de baixa densitat, espais de transició o 
d’oportunitat-moduladors de les pertorbacions, etc.).  

En el plànol d’ordenació: 15. Delimitació de l’Espai funcional , escala 1:25000, resten definits els 
espais proposats. A més, a l’Annex 2. Fitxes de l’Espai funcional es desenvolupen les fitxes 
individualitzades d’aquests espais, especificant les problemàtiques i els objectius que haurien 
d’assolir les actuacions proposades en cada espai d’estudi. 
 

8.2.6.4.b. Articulacions 

A banda de les tipologies d’espais definides anteriorment i les actuacions que les acompanyen, 
es proposen intervencions específiques per a millorar l’articulació del Parc amb altres espais 
oberts estratègics, així com amb els teixits més residencials. Aquesta articulació respon tant a 
criteris ecològics com socials. Les solucions que es plantegen incorporen, a més, les actuacions 
necessàries per a la millora de la percepció del Parc i l’augment de la biodiversitat en els límits 
de l’espai protegit.  

Tot i que la majoria incideixen en tots dos aspectes, es plantegen dues tipologies bàsiques 
d’articulacions o fluxos segons l’èmfasi del connector recaigui en la seva funcionalitat social o 
ecològica.  

 Articulació tipus 1. Es tracta d’articulacions on predomina la funcionalitat ecològica. Són 
les articulacions que reconeixen la connexió de sistemes naturals, el Parc natural i la xarxa 
hídrica (riu Llobregat o Besòs, riera de Sant Cugat, riera de Rubí, etc.) o els connectors 
previstos en el PTMB.  

 Articulació tipus 2. Es tracta d’articulacions on predominen les connexions socials entre 
els centres dels nuclis urbans i les estacions de transport públic metropolità i el Parc. 

 Altres articulacions. Es tracta de connexions entre articulacions del tipus 1 i 2 per tal 
d’assegurar el seu funcionament en xarxa. 

A l’Annex 3. Criteris i catàleg de projectes de connectivitat social i ecològica de l’Espai Funcional 
es recullen els projectes d’articulació de l’Espai funcional ordenats per municipi i els criteris 
aplicats per la seva definició des de tres escales diferents. A més, en el plànol d’ordenació: 15. 
Delimitació de l’espai funcional, escala 1:25000 resten definits els àmbits dels projectes 
d’articulació esmentats. Dins l’Annex s’ha inclòs també un catàleg de solucions generals que 
recull les diferents tipologies de projectes potencials en aquest àmbit. Aquests projectes, que 
tenen caràcter de recomanació, són el suficientment versàtils com per a poder adaptar-se a les 
particularitats del lloc en qüestió, i pretenen dotar d’identitat a l’Espai funcional. 

 

 

  


		2020-06-17T09:31:18+0200
	Eugènia Vidal Casanovas - DNI 46742551L (TCAT)


		2020-06-18T14:05:27+0200
	Antonio Farrero Compte - DNI 41076772Z (TCAT)




