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VI. Agenda i avaluació econòmica 

L’objectiu del present document és, en primer lloc, exposar d’una manera clara i ordenada 
l’agenda d’actuacions previstes dins el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. En segon terme, aquestes actuacions es valoren i es 
prioritzen per tal de definir un pla d’inversions viable i sostenible. Finalment, es llisten aquelles 
altres actuacions com ara plans, normes i programes específics a desenvolupar per l’òrgan gestor 
i/o altres administracions. 

1. Agenda d’actuacions 

L’agenda recull les actuacions més importants i prioritàries de cara a la gestió del Parc. La seva 
valoració respon a la necessitat d’orientar la gestió des del Pla especial. No obstant, l’avaluació 
econòmica i financera d’aquestes propostes 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. 

1.1. Objectiu 

L’objecte de l’agenda d’actuacions és la presentació i definició de les diferents inversions 
previstes en el Pla especial. Aquestes s’han presentat amb anterioritat en el capítol Descripció i 
justificació de la proposta de l’apartat 8. Ordenació proposada del Pla especial. En aquest apartat 
es pretén presentar-les a través d’un enfoc més pràctic per tal de poder identificar amb major 
concreció el tipus d’intervenció resultant de les actuacions i posteriorment poder-les valorar. 

1.2. Actuacions 

Les actuacions que es descriuran en aquest apartat estan dividides segons la naturalesa de les 
mateixes i en coherència amb els apartat de l’Ordenació proposada, en quatre grans grups 
estratègics, ja siguin:  

 Actuacions de preservació i millora dels valors ecològics (referents a l’apartat 8.2.1) 
 Actuacions de valorització dels recursos naturals (referents a l’apartat 8.2.2) 
 Actuacions d’ús públic -àmbits i xarxa dinàmica (referents a l’apartat 8.2.3) 
 Actuacions d’infraestructures i serveis (referents a l’apartat 8.2.5) 

A continuació, i a través d’aquestes quatre grans categories d’estratègies, es procedirà en primer 
lloc a descriure el marc en el que s’engloben el conjunt d’actuacions i seguidament, amb un major 
grau de detall, es definiran les mateixes i s’establirà, de manera provisional i segons el criteri i 
l’experiència de l’òrgan gestor en activitats i obres similars del passat, el temps de duració que 
requerirà cada una de les actuacions proposades. 

 
1.2.1. Actuacions de preservació i millora dels valors ecològics 

Es tracta del conjunt d’actuacions dedicades a potenciar la qualitat ambiental del Parc d’una 
manera dinàmica i adaptativa, preservant la biodiversitat i potenciant els serveis ecosistèmics. 
Es pretenen preservar els valors naturals del Parc, millorant la connectivitat ecològica, alhora que 
controlant les pertorbacions a les que es veu sotmès l’espai.  

El conjunt d’aquestes actuacions plantegen, d’una banda, millores en relació a la connectivitat 
ecològica i a espais considerats d’interès per la preservació dels valors ecològics i, d’altra banda, 
actuacions encaminades a informar i sensibilitzar als usuaris de l’existència de determinades 
zones sensibles.  

Les actuacions relacionades amb la millora de la connectivitat tenen diferent naturalesa en funció 
de l’objectiu que pretenen abordar. Amb això, hi ha actuacions de millora de les infraestructures 
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existents, d’enderroc i neteja d’edificacions, i de restauració paisatgística o de neteja i 
desmantellament d’estructures existents. 
 
Les actuacions plantejades en relació a la millora de determinats espais d’interès estan 
relacionades, en el cas dels pantans presents al Parc, en la preservació dels valors d’aquests 
espais i de la seva funcionalitat ecològica en equilibri amb l’ús públic. En el cas de les pedreres 
es proposen ajustos en els programes de restauració sota els criteris i el model de Parc que es 
planteja (actuacions d’inversió de col·laboració público-privada). També es consideren 
actuacions en relació a les Illes de tranquil·litat i el seguiment ambiental del Pla. Amb un major 
grau de concreció, les actuacions previstes són les següents: 

1.2.1.1. La restauració i millora de la connectivitat 

Millora d’infraestructures existents 
Millora de passos de fauna i ordenacions dels seus entorns per adaptar-los adequadament a les 
espècies que n’han de fer ús. Es preveu la instal·lació de plantacions del tipus de bosc de ribera 
a les entrades dels passos de fauna (que ha de cobrir tot el perímetre del pas, per evitar que la 
fauna accedeixi a la carretera), el correcte manteniment per evitar un creixement excessiu, la 
instal·lació de pantalles opaques a la part superior de l’estructura, prendre mesures per adaptar 
el passos pels ungulats (com l‘ampliació de la boca del pas per permetre més entrada de llum), 
la instal·lació de rampes d’accés als drenatges i generar soleres planes a l’interior dels mateixos 
per adaptar els passos als amfibis, la reordenació dels espais (neteja de vegetació i 
pavimentació) i la instal·lació d’una tanca cinegètica perimetral. Es preveu l’execució de les 
diferents actuacions al llarg d’un any. 

Enderroc i neteja d’edificacions  
Les actuacions que s’inclouen dins aquest punt tenen diferent magnitud i són les definides per la 
demolició i neteja d’edificacions existents, d’una banda, i per la retirada d’estructures de formigó 
presents en els passos de fauna, la neteja dels residus i deixalles al llarg de les lleres de les 
rieres, d’una altra. 

 Per una banda, es planteja l’actuació d’enderroc i neteja d’edificacions existents i a la 
posterior neteja de l’emplaçament en àmbits rellevants per la connectivitat ecològica. 
Aquestes actuacions, tenen l’objectiu d’alliberar el terreny i permetre la recuperació del sòl. 
Concretament es proposa incrementar la permeabilitat a l’àmbit de l’Antiga Bòbila 
Campmany al municipi del Cerdanyola del Vallès, on es desenvolupen diverses activitats 
industrials que s’ubiquen al corredor central (espai connector funcional) i molt propers a 
un eix de la xarxa hídrica d’interès connector (concretament l’àmbit s’ubica entre el torrent 
de Can Codonyers i la Riera de Sant Cugat). Un cop completat l’enderroc d’aquestes 
instal·lacions que suposen una fragmentació del territori, s’haurà de procedir a la 
restauració de l’indret. Es preveu l’execució d’aquestes actuacions al llarg d’un any. 

 Per altre costat, hi ha el conjunt d’actuacions de menor envergadura destinades a la millora 
de la connectivitat de caràcter més local i la reducció dels riscos i les pertorbacions sobre 
el sistema hidrogràfic. Aquestes actuacions fan referència a la neteja de residus i deixalles 
en espais naturals, adequació dels passos de fauna presents al Parc i demolicions i 
retirades d’estructures malmeses, que obstaculitzin els passos de la fauna, suposin un risc 
o que provoquin un impacte visual negatiu. Es preveu la neteja de la vegetació present a 
les lleres que dificulten el drenatge i la eliminació dels obstacles i les estructures de formigó 
presents en els passos de fauna, la neteja els residus i deixalles, així com dels possibles 
obstacles presents al llarg de la llera de la riera de Sant Cugat i la substitució dels murs de 
formigó per motes de terra revegetades al torrent de Batzacs. S’estimen un total de 4 anys 
per completar aquesta actuació.   
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Restauració paisatgística 
Pel que fa a la restauració paisatgística es defineixen dos tipus d’actuacions: per una banda, 
actuacions que fan referència a la restauració d’espais de contacte entre la riera i els seus 
afluents i, per altra, les actuacions sobre la restauració o remediació de sòls degradats.  

 La restauració d’espais de contacte entre les rieres i els seus afluents es farà restaurant el 
bosc de ribera, substituint murs de formigó o instal·lacions adjacents per tal de 
renaturalitzar els torrents, mantenint l’estructura de mosaic de pinedes, matollars i prats 
secs, l’eradicació d’espècies al·lòctones, revegetar la llera per garantir la capacitat 
hidràulica, etc. S’estima una duració de 6 anys, degut al volum de treball i a la quantitat 
d’àmbits en que s’ha de dur a terme aquesta actuació. 

 La restauració o remediació de sòls degradats és el tractament o conjunt d'operacions que 
es realitzen amb l'objectiu de recuperar la qualitat del sòls contaminats i/o degradats. Hi 
ha diferents tècniques, mitjançant les quals, amb esmenes orgàniques és possible 
construir un nou substrat edàfic que permet rehabilitar i restaurar zones intensament 
degradades i que serien irrecuperables de manera natural. Es preveu desenvolupar 
aquesta actuació en el cas de l’àmbit de l’Antiga Bòbila Campmany (corredor central) al 
municipi del Cerdanyola del Vallès, on actualment es desenvolupa una activitat industrial. 

1.2.1.2. Reactivació dels pantans del Parc 

Es pretenen unes certes actuacions per tal de millorar la qualitat ambiental i de l’aigua dels 
entorns aquàtics del Parc i la seva integració amb els usos humans.  

Es tenen previstes intervencions en dos dels pantans del Parc: 

- Les actuacions puntuals de millora de les condicions de la bassa de Can Coll contemplen 
la retirada de vegetació a l'interior de la bassa i la instal·lació de 4 rampes de rescat de 
la fauna (petits amfibis o rèptils). Previsió d’execució en un any. 

- Pel que fa al pantà de Vallvidrera, es busca restringir-ne l’accés per evitar continuar amb 
la seva degradació, mitjançant una tanca, la instal·lació de cartells que en prohibeixen 
l'accés explícitament, la millora de la vegetació arbustiva a les ribes, la millora de la 
qualitat de l’aigua evitant els episodis de contaminació (fer un seguiment de la qualitat 
de l’aigua i aplicar les mesures que se’n derivin), la generació d’un cinyell de vegetació 
a les lleres que suposi la naturalització del pantà (al llarg del perímetre del pantà), 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 i finalment el control 
continuat de les espècies exòtiques invasores com la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta), el misgurn (Misgurnus anguillicaudatus) o el cranc Americà (Procambarus 
clarkii), entre d’altres. Per tal de regenerar la qualitat ambiental d’aquest pantà, s’hauran 
de realitzar actuacions en diferents basses. Si bé les mateixes es poden realitzar en 
paral·lel, s’estima una durada total de l’actuació de 4 anys. 

1.2.1.3. Restauració de les pedreres 

El conjunt d’actuacions destinades a la restauració de pedreres busquen recuperar part de la 
superfície de les pedreres com a zona forestal, mantenir els talussos, el condicionament i 
manteniment dels accessos i la retirada d’estructures artificials en desús. Tanmateix és 
conservaran alguns dels espais oberts que s’han creat per ser gestionats com a zona de 
pastures. 

Aquestes actuacions es preveuen desenvolupar en cinc de les dotze pedreres repartides pel Parc 
de Collserola. 
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Degut a la col·laboració privada dels titulars de les pedreres i el volum de feina calculat, es 
proposa una durada total per la finalització d’aquestes actuacions de 4 anys. 

1.2.1.4. Illes de tranquil·litat 

Instal·lació de panells informatius i senyalitzacions per tal de delimitar les illes i informar de 
l’existència de les mateixes i senyalitzar la xarxa viària que les creua mitjançant senyals 
d’advertència, bandes rugoses al paviment i senyals per limitar la velocitat de pas dels vehicles. 

S’estima una durada de l’actuació d’1 any. 

1.2.1.5. Seguiment ambiental del Pla 

Monitoratge i seguiment ambiental per controlar la correcta implementació del Pla a partir del Pla 
de Vigilància Ambiental que estableix l’Estudi Ambiental Estratègic del PEPNat, el monitoratge 
del canvi climàtic per part d’un tècnic o un grup especialitzat, així com l’actualització i 
manteniment de l’Eina Multicriteri. La durada d’aquesta actuació serà la mateixa que la del Pla 
Especial. 
 
1.2.2. Actuacions de valorització dels recursos naturals 

Aquestes actuacions s’engloben en les quatre línies d’actuació establertes pel Pla especial: 
mantenir i millorar el mosaic agroforestal, promoure la gestió forestal i els usos i aprofitaments 
agropecuaris sota criteris de sostenibilitat, establir els mecanismes que contribueixin a 
l’increment de la viabilitat de les activitats agràries, i reconèixer i facilitar l’establiment de les 
directrius del pla agropecuari del consorci del Parc. 

El conjunt d’aquestes actuacions, regeixen de la promoció de la consolidació de les activitats 
agràries i forestals, la contribució a la gestió de la biodiversitat i la minimització, alhora, dels 
impactes i riscos sobre el medi derivades d’aquestes activitats. Seguint aquesta línia les 
actuacions previstes estan relacionades per una banda, amb la recuperació de sòls degradats 
per usos incompatibles amb el model del Parc i, per altra, amb l’adquisició de peces estratègiques 
de reactivació del sector agrari. 

Per assolir els objectius esmentats, es farà imprescindible, la identificació, neteja i adquisició 
d’horts marginals dins del Parc, com ara la identificació de peces estratègiques amb potencial 
agrícola. 
Amb un major grau de concreció, les actuacions previstes són les següents: 

1.2.2.1. Projecte de restauració de zones ocupades per horts 

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. Aquestes actuacions recullen tant els horts en terreny públic com 
els que estan actualment sota propietat privada. 

Les accions en aquest àmbit constaran de la neteja i esbrossada de terrenys, tala d’arbres, 
retirada de petites edificacions i tanques més el re-perfilat, l’allisada i condicionament dels 
talussos per readaptar els terrenys al entorn natural. 

Degut al gran volum de treballs, a la quantitat de zones que es troben en aquestes condicions i 
a la dispersió de les mateixos sobre el territori, s’ha repartit aquesta actuació en un total de 5 
anys.  
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1.2.2.2. Adquisició de finques privades 

Apropiació de terrenys privats puntuals que contenen horts, des de camps de conreu a terrenys 
que formen part de complexos industrials (expropiació dels terrenys, eradicació dels horts i 
restauració dels terrenys), repartits a tot l’entorn del Parc per un total aproximat de 120.000 m2. 

L’adquisició per vies legals i administratives de certs terrenys pot allargar-se en el temps, motiu 
pel qual es preveu desenvolupar aquest procés en un total de 2 anys. 

1.2.2.3. Adquisició de terrenys 

Les actuacions fan referència a peces agrícoles en finques privades que es consideren 
estratègiques per a la reactivació del sector primari dins del Parc. Aquestes finques compten amb 
una construcció patrimonial associada i mantenen l’estructura agrícola de la finca, tot i que poden 
actualment no comptar amb una superfície agrícola activa. La direcció de la gestió agropecuària 
del Parc va més encaminada a una gestió compartida entre propietaris privats i l’òrgan gestor i 
no passa necessàriament per l’adquisició del sòl privat. Per aquesta raó, les actuacions  del Pla 
referents a adquisició d’uns certs terrenys representen una superfície reduïda dins del mosaic 
agrícola del Parc. De manera similar al anterior, s’ha establert aquest procés en un total de 3 
anys. 
 
1.2.3.  Actuacions xarxa d’infraestructures per a l’ús públic   

A través d’aquestes actuacions es persegueix ordenar les entrades al Parc i les activitats d’ús 
social dins del Parc natural per tal que es minimitzin les pertorbacions derivades d’aquest ús. En 
aquest sentit, es pretén millorar el funcionament d’un seguit d’àrees equipades del Parc i dels 
camins que són coherents amb el model d’ús públic del Pla.  

Les actuacions que es preveuen recullen, per una banda, els projectes de millora de les àrees 
equipades, amb actuacions de condicionament puntuals o integrals segons cas, que segueixen 
les estratègies concretes desenvolupades a l’ apartat 8.2.3.1. Àrees equipades del  Model d’ús 
públic i, per l’altra, els projectes de condicionament o millora de la Xarxa dinàmica en punts de 
conflicte entre usuaris, o on es produeixen creuaments amb els cursos fluvials (apartat 8.2.3.2.d). 
Finalment és preveu instal·lar i rehabilitar una sèrie d’edificis per tal de convertir-los en centres 
de recerca relacionats amb les reserves naturals, punts d’informació i equipaments vinculats del 
Parc (apartat 8.2.3.2.b). 

1.2.3.1. Actuacions d’ús públic en relació a les àrees equipades 

Estan incloses en aquest apartat totes aquelles actuacions que tenen per objectiu millorar les 
àrees equipades per a l’ús públic i els seus equipaments. Estan dividides segons l’estratègia 
definida que es persegueix en cada àmbit.  

1.2.3.1.a. Potenciació 
Es preveuen actuacions en àmbits que tenen certa capacitat d’acollida com a destinacions 
parcials i/o compten amb una connexió òptima amb la Xarxa dinàmica d’ús públic. Aquests àmbits 
tenen potencial per rebre una afluència de gent elevada en el futur i que per tant es pretén 
promoure i desenvolupar el seu ús entre el públic, arreglant accessos, dimensionant el nombre 
de places d’aparcament, segons cas, i condicionant les àrees d’estada equipades. Es preveu la 
recuperació de 11 àmbits, d’entre el quals destaquen els següents: 

A l’àmbit de Baixador de Vallvidrera la millora i ampliació les dotacions existents amb un quiosc 
d’informació del Parc complementari al Centre d’Informació del Parc. 
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A l’àmbit de Castellciuró la millora de les dotacions existents, incloent la instal·lació de fonts 
d’aigua potable, instal·lació d'aparcament de bicicletes i millora de mobiliari actual i la 
senyalització , tant informativa com interpretativa. 

A l’àmbit de la Salut de Sant Feliu, una millora general de l’espai, del mobiliari de l’àrea de lleure, 
instal·lació d'aparcament de bicicletes i tractament paisatgístic del camí de la Riera de la Salut i 
l’enllaç amb l’àrea d’estada de Mas Lluí. La implantació de mecanismes per evitar l'aparcament 
de vehicles fora de l'espai estricte d'aparcament habilitat: instal·lació de pilones de fusta (disseny 
acord amb els que posa el parc) i implantació de panell d’informació de places disponibles fora 
de l'àmbit en punt estratègic.  

A l’àmbit i entorns del Mirador Torre de Baró, la millora general de l'àmbit, incloent la 
senyalització, el mobiliari i la instal·lació d'una font d’aigua potable i la instal·lació d’un 
aparcament de bicicletes. 

A l’àmbit del Parc de la Riera - Can Canaletes, la millora general de l'àmbit, incloent el mobiliari, 
la senyalització, instal·lació d'una font d’aigua potable i l’ampliació de l'àrea d'aparcament de 
bicicletes. 

No es tracta d’una inversió de gran magnitud i les actuacions, tot i ser en diversos àmbits, estan 
ben especificades, per tant s’ha estimat el temps necessari per la realització d’aquests treballs 
en 1 any. 

1.2.3.1.b. Manteniment 
De cara al manteniment, s’entén com aquelles actuacions que busquen una millora funcional de 
l’estat de les dotacions d’ús públic pel seu ús regular. En concret, als àmbits de la Salut del Papiol 
i dels entorns de Sant Medir, es preveu la realització d’actuacions de manteniment dels bens 
públics existents, així com la implantació d’una font d’aigua (a la Salut del Papiol) i l’ampliació de 
l’aparcament de bicicletes (a Sant Medir). La durada estimada d’aquesta actuació és d’1 any. 

1.2.3.1.c. Contenció 
Són els casos en que 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 delimitar la pressió 
que actualment suporten aquests espais, en especial l’accés amb transport privat. 

Aquesta estratègia es correspon amb dos situacions; ja siguin àrees en les que 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 o àrees properes a les reserves 
naturals parcials del Parc o a d’altres indrets amb valors ambientals destacats. Dins d’aquest 
marc, es preveuen les següents actuacions: 

A l’àmbit de Sant Pere Màrtir, la millora de la senyalització informativa, normativa i de bona 
conducta i la implantació de panell d’informació de places disponibles en punt estratègic fora de 
l'àmbit i l’habilitació d'aparcament dissuasiu al voltant del Parc de Finestrelles. 

Als àmbits del Torrent de Can Coll i el de Santa Creu d'Olorda, la millora de la senyalització 
informativa, normativa i de bona conducta, la instal·lació de pilones de fusta per evitar 
l'aparcament fora de les àrees habilitades per tal efecte (disseny acord amb el Parc) i la 
implantació de panells d’informació de places disponibles en punt estratègic fora dels àmbits. 

A l’àmbit de Vista Rica, la millora de la senyalització informativa, normativa i de bona conducta i 
el condicionament del aparcament d'accés restringit per als treballadors i visitants amb diversitat 
funcional. 
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A l’àmbit de Can Borrell, la millora de la senyalització informativa, normativa i de bona conducta 
i la instal·lació de pilones de fusta per evitar l'aparcament fora de les àrees habilitades per tal 
efecte (disseny acord amb el Parc). 

A l’àmbit de Can Rabella, la instal·lació de senyalització informativa, normativa i de bona 
conducta i la instal·lació de tanques al perímetre de la Riera de Vallvidrera que impedeixin l’accés 
al públic en aquells punts on discorri més propera als camins d’ús públic. 

S’estima el temps necessari per dur a terme aquesta actuació en 1 any. 

1.2.3.1.d. Transformació 
Dins de l’àmbit del Parc hi ha àrees equipades que es considera que no estan alineades amb el 
model d’ús social que el Pla pretén potenciar. Aquest fet es relaciona tant amb l’impacte 
ambiental com amb la seva incidència en l’ús públic o social. 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. 

A l’àmbit Coll de la Ventosa, es preveu la intervenció integral d'arranjament de la superfície 
disponible amb materials tous per a la seva consolidació com a àrea d’estada, implantació de 
mobiliari per a formalitzar una àrea d'estada, instal·lació d’una font d'aigua potable i senyalització 
informativa, interpretativa i normativa. També es procedirà a un tractament paisatgístic dels límits 
del àmbit, per integrar-lo amb l’entorn. 

Al Pla dels Maduixers es procedirà al enderroc de la plataforma actual d'aparcament i els 
elements associats amb aquest ús, l’arranjament integral de la superfície per la seva 
transformació en àrea d'estada, la implementació de materials tous de superfície, mobiliari, 
senyalització informativa, interpretativa i normativa i tractament paisatgístic de l'entorn de l'àmbit. 

Es preveu 1 any de duració per la implementació d’aquestes obres. 

1.2.3.1.e. Formalització de nous àmbits 
Les noves àrees proposades són un total d’onze 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. Es preveu : 

A l’àmbit de les Escletxes de Papiol, el tractament paisatgístic i funcional integrat de tot l'àmbit i 
implantació de mobiliari, aparcament de bicicletes i senyalització. Així com la implantació d'un 
aparcament de servei de capacitat per deu places. 

Finalment, a la resta d’àmbits es preveu el tractament paisatgístic i funcional puntual i implantació 
de mobiliari urbà, implantació d’aparcament per a bicicletes i senyalització. 

S’estima el temps necessari per dur a terme aquesta actuació en 1 any. 

1.2.3.1.f. Equipaments per a l’ús públic 
Els equipaments per a l’ús públic corresponen als equipaments vinculats al Parc que donen 
servei als visitants i usuaris, directament relacionats amb la preservació, millora i difusió dels 
valors del Parc. Es preveuen: 

La creació de 4 nous punts d'informació en edificacions mòbils i desmuntables (quioscs) en les 
localitzacions dels Nodes de l’AE de Castellciuró, Les Escletxes de Papiol, Baixador de 
Vallvidrera i Pla dels Maduixers. 

La creació d’ un nou centre de recerca relacionat amb les reserves naturals o recursos naturals 
del Parc, mitjançant la rehabilitació dels edificis del Catàleg que es troben a l’àmbit de Vista Rica. 



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

 

Es preveu que el conjunt d’actuacions que conformen aquesta activitat es desenvolupin al llarg 
de 3 anys. 

1.2.3.2. Actuacions d’ús públic a la Xarxa dinàmica 

Finalment, 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. En aquest sentit, entrant en les actuacions referents a la Xarxa dinàmica, 
concretament es preveuen les següents propostes: 

1.2.3.2.a. Transformació dels trams de carreteres que coincideixen amb la Xarxa dinàmica en 
vies mixtes 
Per tal de protegir els usuaris de bicicletes i vianants a peu, s’adoptaran una sèrie de de mesures 
que protegeixin els vianants del trànsit rodat, amb la implantació de voreres, baranes i 
condicionant les cunetes ens diversos de la Xarxa dinàmica, com en diversos trams dels Quatre 
camins, la Carretera de Molins de Rei a Vallvidrera, la Carretera de la Rabassada a Vallvidrera, 
el Camí de Sant Pere Màrtir a Vallvidrera, el camí d’accés a la Passera del Coll de la Ventosa, la 
Carretera del cementiri de Collserola i al Passeig de les Aigües. 

Degut a les característiques puntuals de l’actuació es preveu la seva execució en 1 any. 

1.2.3.2.b. Solucions de creuaments de xarxa viaria amb la xarxa dinàmica i interseccions 
puntuals 
S’identifiquen els punts crítics de creuaments 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. 

Implantació de senyals de seguretat, reductors de velocitat i l’arranjament de guals per fer més 
segures aquestes interseccions, concretament en quinze àmbits que actualment consten de 
creuaments perillosos. 

El temps d’implementació d’aquesta actuació, s’ha considerat determinat en 2 anys. 

1.2.3.2.c. Condicionament i millora de trams existents 
Adequació dels camins que formen part de la Xarxa dinàmica del Parc amb actuacions que 
millorin la seva accessibilitat, seguretat i connexió amb la resta de la xarxa, d’una manera que 
homogeneïtzi totes les actuacions amb utilització dels mateixos tipus de materials i de paviments 
tous. Les condicions dels camins hauran de tenir en compte la regularització actual de la xarxa 
de prevenció d’incendis. Això es pretén aconseguir mitjançant la implementació de paviment tou 
a base de barreja tot-u i sauló, cunetes de peces prefabricades de formigó, pous de recollida 
d’aigua, murets de pedra en punts concrets i pilones baixes de senyalització. 

Degut a les característiques de les diferents actuacions que la composen, es preveu que la seva 
implementació s’estengui de forma dilatada al llarg del temps. Per aquest motiu s’estima que la 
mateixa s’executarà al llarg dels 15 anys de durada del Pla. 

1.2.3.2.d.  Compleció d'itineraris consolidats 
El Pla preveu la unió dels dos trams de Passeig de les Aigües. Caldrà considerar el caràcter del 
tram de connexió, 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. 
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1.2.3.2.e. Solucions de creuament 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’adopció de mesures que garanteixin un pas segur i estable en els punts de creuament entre 
rieres i camins, respectant l’entorn natural consisteix de senyalitzar degudament aquests 
creuaments, construir drenatges de pedra amb rases de longitud variable o passos de fusta 
d’estructura metàl·lica degudament integrats en aquests entorns únics del Parc i arranjant els 
guals existents en cada cas, retirant la vegetació sobrecrescuda que obstrueix el pas de l’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. 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. En el cas concret de coincidència de pas 
d’aigua i persones, com és l’exemple d’uns 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 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. S’estima el temps necessari per dur a terme aquesta actuació en 1 any. 

1.2.4. Model del àmbit d’infraestructures i serveis 

Es poden diferenciar dos tipus d’infraestructures dins el Parc. D’una banda, les infraestructures 
que donen servei al Parc i de l’altra, les que el travessen i el voregen i que 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.  

D’acord amb aquests objectius generals, i a partir de l’experiència acumulada per l’òrgan gestor 
al llarg d’aquests darrers 30 anys, el Pla defineix els requeriments i els criteris per a la realització 
d’obres de manteniment, millora i 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. Més específicament, en aquest espai, es 
preveuen actuacions concretes que completen la xarxa de prevenció d’incendis del Parc i 
minimitzen els impactes de certes infraestructures sobre les aus, amb especial atenció sobre les 
aus rapinyaires. 

1.2.4.1. Compleció de la xarxa de 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. Per tant, es proposa la millora i ampliació de camins existents, per millorar el 
pas de vehicles i dificultar el pas del foc. S’estima el temps necessari per dur a terme aquesta 
actuació en 5 anys. 

1.2.4.2.  Aïllament de línies elèctriques 

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. Es preveu que les actuacions proposades siguin executades dins 
l’horitzó del Pla. Tot i així, serà el responsable de la seva execució qui determinarà la durada dels 
mateixos. 
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2. Viabilitat i sostenibilitat econòmica 

2.1. Objecte 

L’objectiu d’aquest apartat és el de valorar el conjunt d’actuacions previstes en el PEPNat i 
classificar-les a través de diferents criteris per tal de prioritzar-les. A més a més, el document 
preveu una estratègia que permeti la implantació de les actuacions al llarg de l’horitzó temporal 
del Pla de manera sostenible. Es donarà informació sobre com es pensen repartir en el temps 
les obres d’implantació, segons la duració del horitzó del Pla. 
 

2.2. Metodologia 

Per tal de definir el pla d’inversions, s’ha procedit a analitzar les diferents actuacions proposades 
en cada estratègia a través de quatre criteris: 

 L’impacte ambiental, social i/o econòmic de cada una de les actuacions. 
 El cost de l’actuació. 
 La prioritat d’inversió de l’actuació. 
 La determinació de quin és l’agent responsable de realitzar-ne la inversió. 

Les taules resum amb els diferents valors assignats a cadascuna de les actuacions per a 
cadascun dels criteris de classificació queden recollits en l’apartat 2.3. del present document. A 
continuació, en primer terme, es detallen cadascun dels criteris utilitzats. 

 
2.2.1. Criteris d’impacte 

Per tal de determinar l’impacte de les actuacions, s’ha definit diferents criteris a partir de la 
diferent naturalesa de les mateixes. Així doncs, i en base als objectius específics del Pla especial, 
s’han establerts els diferents indicadors d’impacte. A cada actuació se li ha assignat un valor 
comprès entre impacte alt o impacte baix, segons les repercussions econòmiques, socials i 
ambientals que s’aconsegueix amb l’actuació en concret. 

2.2.1.1. Criteris per a les actuacions referents al model de preservació i millora dels valors 
ecològics  

Els criteris d’impacte s’han establert en base als objectius ambientals del Pla i l’estratègia 
ecològica (veure apartat 8.2.1.), segons l’ordre següent: 

1. La conservació i millora de la biodiversitat. (impacte alt) 
2. La millora dels serveis ecosistèmics i ambientals. (impacte alt) 
3. La reducció de les pertorbacions i riscos associats. (impacte alt) 
4. La diversificació de les activitats econòmiques rurals que comportaran la millora de l’estat 

de conservació de les finques i de l’entorn rural. (impacte baix) 

S’han classificat totes les partides segons els dos criteris principals als quals es considera que 
donen resposta i, addicionalment, en cas de que dues actuacions tinguin el mateix ordre 
d’impacte, s’ha donat major importància a aquelles actuacions que tenen lloc a l’interior del Parc 
respecte les que es localitzen a l’Espai funcional. 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).  
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2.2.1.2. Criteris per a les actuacions referents al model de valorització dels recursos naturals 

Els criteris que defineixen les actuacions relacionades amb aquesta temàtica fan referència als 
criteris 3 i 4 esmentats a l’apartat del model de preservació i millora dels valors ecològics (apartat 
8.2.1.); la reducció de les pertorbacions i riscos associats i la diversificació de les activitats 
econòmiques rurals. Seguint aquests criteris s’estableix el següent ordre d’impacte de les 
actuacions: 

1. Minimització dels impactes ambientals i visuals derivats d’usos incoherents amb els 
objectius del Pla. (impacte alt) 

2. Reactivació del sector primari a través de l’adquisició de peces estratègiques. (impacte 
baix) 

Les actuacions corresponents al primer criteri fan referència a la regulació dels horts marginals 
dins del Parc. Dins d’aquesta categoria s’han prioritzat els que es localitzen en finques públiques 
i s’ha tingut en compte, per tal d’establir l’ordre d’impacte, la seva localització (per exemple si 
l’hort marginal està dins d’un àmbit sensible ambientalment).  

Les actuacions del segon criteri corresponen a l’adquisició de finques amb potencial agrícola i 
construcció patrimonial associada. 

2.2.1.3. Criteris per a les actuacions referents al model de l’ús públic 

Els criteris d’impacte s’han establert en base als objectius del model d’ús públic (veure apartat 
8.2.3) i de manera coherent amb la preservació de la biodiversitat i valors ecològics del Parc. 
S’ha establert l’ordre següent: 

1. Minimització de la dispersió dels usuaris dins del Parc, i com a conseqüència les 
pertorbacions derivades, i concentració de les activitats en determinades àrees i itineraris 
per afavorir el manteniment d’illes de tranquil·litat dins del Parc. (Impacte alt) 

2. Intensificació i millora dels recursos existents. (Impacte baix) 

El primer criteri es basa en l’ordenació dels accessos al Parc (nodes) i l’ordenació dels fluxos de 
la Xarxa dinàmica. Es tracta per una banda del condicionament o millora de les àrees equipades 
del Parc, on s’ha donat prioritat al condicionament dels nodes no formalitzats, i en segona fase a 
la millora dels existents. Per altra banda, de cara a la Xarxa dinàmica, s’ha donat prioritat al 
condicionament o millora dels camins estructurants i dins d’aquesta categoria els que la seva 
actuació comportaria un impacte més alt en el model de l’ús social. Dins de la Xarxa dinàmica 
tenen prioritat també les actuacions referents a solucionar punts conflictius amb la xarxa hídrica, 
per tal de minimitzar les pertorbacions generades pel pas de persones. 

El segon criteri està relacionat amb la compleció de les dotacions d’ús públic del Parc. Això es 
refereix, per una banda, a la creació dels equipaments necessaris per a completar la xarxa dels 
equipaments directament relacionats amb la preservació, millora i difusió dels valors del Parc. 
D’altra banda, es refereix a les actuacions en trams d’itineraris consolidats el condicionament 
dels quals suposaria un repartiment més equilibrat dels fluxos de les diferents tipologies d’usuaris 
en aquests camins. Dins d’aquesta última categoria es prioritzen les actuacions que combinen 
un impacte alt en el model de l’ús social amb un cost més reduït. 

2.2.1.4. Criteris per a les actuacions referents al model per a les infraestructures i serveis 

Els criteris d’impacte s’han establert en base a minimitzar l’ocupació de les infraestructures i 
serveis establint condicions al traçat de les seves instal·lacions, i de manera coherent amb la 
preservació dels valors ecològics del Parc. L’ordre d’impacte de les actuacions previstes és el 
següent: 

1. Minimització de les pertorbacions derivades de riscos derivats dels incendis forestals. 
(impacte alt) 
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2. Maximització de la permeabilitat de les infraestructures i minimització de la fragmentació 
dels espais lliures de Collserola. (impacte baix) 

Les actuacions referents al primer criteri fan referencia a la maximització de l’eficàcia del 
dispositiu de prevenció d’incendis, a través de la seva compleció en el Turó de Montcada i el Puig 
Pedrós de l’Obac. Es tracta de l’arranjament o millora de trams de camins o corriols existents on 
es prioritzen els trams de camins més fàcilment executables i per tant, amb un cost més reduït. 
Les actuacions relacionades amb el segon criteri aposten per la minimització dels impactes sobre 
la fauna derivades de la xarxa de línies d’alta tensió. Dels trams conflictius a resoldre, es 
prioritzen els punts més crítics, com ara els trams de la xarxa elèctrica en carena i en segon ordre 
els trams que es troben dins de la ruta migratòria de les aus rapinyaires. 

 

Així doncs, i en base als criteris exposats, la classificació de les actuacions, pel seu impacte es 
resumeix en la següent taula: 

Criteris d'impacte Impacte 

Criteris per a les actuacions referents al model de preservació i millora dels valors ecològics 

La conservació i millora de la biodiversitat, la millora dels serveis ecosistèmics i 
ambientals i la reducció de les pertorbacions i riscos associats 

Alt 

La diversificació de les activitats econòmiques rurals que comportaran la millora de 
l’estat de conservació de les finques i de l’entorn rural 

Baix 

Criteris per a les actuacions referents al model de valorització dels recursos naturals 

Minimització dels impactes ambientals i visuals derivats d’usos incoherents amb els 
objectius del Pla 

Alt 

Reactivació del sector primari a través de l’adquisició de peces estratègiques Baix 

Criteris per a les actuacions referents al model de l’ús públic 

Minimització de la dispersió dels usuaris dins del Parc, i com a conseqüència les 
pertorbacions derivades, i concentració de les activitats en determinades àrees i 
itineraris per afavorir el manteniment d’illes de tranquil·litat dins del Parc 

Alt 

Intensificació i millora dels recursos existents Baix 

Criteris per a les actuacions referents al model per a les infraestructures i serveis 

Maximització de l’eficàcia del dispositiu de prevenció d’incendis, a través de la seva 
compleció 

Alt 

Minimització dels impactes sobre la fauna derivades de la xarxa de línies d’alta 
tensió 

Baix 

Taula 1: Criteris d’impacte 
Font: AMB. 

 
2.2.2. Criteris de Cost 

El pressupost del present document s’ha estructurat en estratègies (ja exposades), on cada 
estratègia esta dividida en actuacions, que a la vegada estan dividides en una sèrie de partides, 
i cada partida s’ha extret a partir d’uns preus unitaris multiplicats pels seus corresponents 
amidaments. El valor d’aquests preus unitaris s’ha establert a partir de: 
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 Actuacions de característiques ja executades al Parc Natural de la Serra de Collserola o 
en àmbits de característiques similars. Aquests preus s’han actualitzat per considerar 
efectes com la inflació econòmica en els casos on ha sigut necessari. 

 A través dels preus fixats en el banc de preus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, o 
en cas de no existir en aquests banc els fixats per l’ITeC en el banc de preus BEDEC. 

Si be s’han valorat totes i cadascuna de les actuacions proposades, per tal de facilitar la 
comprensió del present document aquests valors es presenten de manera agregada a través de 
les estratègies d’actuació definides amb anterioritat.  

Per tal de classificar les diferents actuacions en funció del seu cost, s’ha establert un llindar 
quantitatiu corresponent a un import de 1M €, a assumir per part de l’administració, a través del 
qual es classifiquen les actuacions, segons: 

 Actuacions d’import inferior a 1M€ - Cost Baix 
 Actuacions d’import superior a 1M€ - Cost Alt 

 

2.2.3. Criteris de prioritat 

Una vegada definit el cost i l’impacte de cada actuació, s’ha establert un ordre de prioritat de 4 
nivells per a cada actuació segons les relacions impacte-cost: 

Impacte Cost Prioritat 

Alt Baix 1 

Alt Alt 2 

Baix Baix 3 

Baix Alt 4 
Taula 2: Criteris de prioritat. 
Font: AMB. 

Així doncs, de l’anterior taula es desprèn la següent priorització: 

 Prioritat 1: Aquelles actuacions que es valoren amb un impacte alt i un cost baix 
 Prioritat 2: Aquelles actuacions que es valoren amb un impacte alt independentment del 

seu cost. 
 Prioritat 3: Aquelles actuacions que tenen un impacte baix però alhora no suposen un 

esforç econòmic elevat. 
 Prioritat 4: Aquelles actuacions que comporten un impacte baix i a més a més 

requereixen una inversió econòmica important.  
 
Tal i com es pot observar, l’objectiu és el de prioritzar aquelles actuacions que provoquen els 
impactes més grans tot i que poden comportar un esforç econòmic considerable. Tot i així, és 
possible que es produeixin excepcions degut a raons extraordinàries, quan aquest sigui el cas, 
quedarà patent en l’actuació corresponent. 

 

2.2.4. Criteris d’origen d’Inversió 

Per tal de garantir una viabilitat econòmica del Pla especial és important considerar quina serà 
la font d’ingressos de les diferents actuacions previstes. 

Així doncs, en funció de la tipologia d’actuació, o bé de l’agent amb competències per a la seva 
execució es poden distingir tres diferents fonts d’inversió: 
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1. Òrgan Gestor: Es tracta d’aquelles inversions les quals s’haurà de fer front a la seva
inversió a través del pressupost d’inversió de l’òrgan gestor del Parc Natural de la Serra
de Collserola.

2. Altres administracions públiques: Altres inversions per la seva tipologia o necessitat
pressupostària no es podran fer front de forma directe a través de l’òrgan gestor. En
aquests casos serà l’administració competent en la matèria (Diputació de Barcelona,
Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntaments, i empreses públiques, entre d’altres) qui
hauran d’assumir el cost d’aquestes inversions.

3. Fonts privades: Finalment hi ha altres inversions les quals les haurà de realitzar el titular
de l’activitat, que en alguns dels casos es tracta d’una empresa privada.

2.2.5. Manteniment de les inversions 

Per tal de preservar el valor de les inversions proposades, així com garantir-ne la seva 
funcionalitat resulta imprescindible la definició d’un pla de manteniment de les diferents 
actuacions proposades. Aquest pla de manteniment haurà de ser definit per l’òrgan gestor del 
Parc, i inclòs dins el programa de manteniment existent i, per tant, comportarà la necessitat 
d’incrementar, en cada anualitat, el pressupost de manteniment del Parc en base a les inversions 
realitzades. 

És important notar, que si bé totes les inversions realitzades son susceptibles de manteniment, 
només aquelles finançades a través de fonts públiques es consideraran de titularitat pública i, 
per tant, objecte de ser mantingudes per organismes d’aquesta tipologia.  

Per tal de definir de manera genèrica els costos de manteniment, en base a l’experiència en la 
gestió d’infraestructures d’aquesta tipologia, es considera òptima la repercussió anual d’un 5% 
del costs total d’inversió. 

2.3. Valoració de les actuacions 

A continuació es presenten les taules resum que han de definir els costos d’inversió, l’ordre de 
prioritat i el fons d’inversió que s’haurà de mobilitzar per tal d’encarar totes i cada una de les 
actuacions/estratègies previstes en el pla. 

2.3.1. Taules Resum 

A continuació es presenten els valors semi-desglossats per estratègies de cada una de les 
valoracions, ordenades per grups estratègics, tal com s’ha exposat a l’apartat 1.2. Actuacions 
d’aquest document. 



 

 

2.3.1.1. Valoració econòmica de les actuacions de preservació i millora dels valors ecològics 

ESTRATÈGIES DE VALOR ECOLÒGIC IMPACTE COST PRIORITAT 
FONT D'INVERSIÓ 

COSTOS DE 
MANTENIMENT ÒRGAN 

GESTOR 
ALTRES 

ADMINISTRACIONS 
FONTS 

PRIVADES 

Restauració i millora de connectivitat 1 (ALT) 7.898.123 € 2 sí     757.823 € 

Millora infraestructures existents 1, ALT) 298.421 € 1 sí     164.131 € 

Neteja, desmantellaments i 
demolicions 

1, 3 (ALT) 1.579.556 € 2 sí     - 

Restauració paisatgística 1 (ALT) 226.081 € 1 si     533.100 € 

Reactivació dels pantans del Parc 1, 2 (ALT) 2.009.193 € 2 sí     435.325 € 

Restauració de les pedreres 1, 3 (ALT) 1.792.220 € 2 sí sí sí 280.034 € 

Illes de tranquil·litat 3 (ALT) 84.008 € 1 sí     46.205 € 

13.887.602 €     2.215.699 € 

Taula 3: Valors semi-desglossats per estratègies de les actuacions de preservació i millora dels valors ecològics segons impacte, cost i prioritat. 
Font: AMB. 

 

 

2.3.1.2. Valoració econòmica del model de valorització dels recursos naturals 

ESTRATÈGIES DE VALORACIÓ DELS 
RECURSOS NATURALS 

IMPACTE COST PRIORITAT FONT D'INVERSIÓ 
COSTOS DE 

MANTENIMENT 

      
ÒRGAN 
GESTOR 

ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

FONTS 
PRIVADES 

  

Projectes de restauració zones 
ocupades per horts 

1 (ALT) 2.084.242 € 2 sí sí sí - 

Adquisició de terrenys 1 (ALT) 460.945 € 2 sí sí   - 

Adquisició finques privades 2 (BAIX) 306.889 € 4 sí     - 

  2.852.076 €     - 

Taula 4: Valors semi-desglossats per estratègies de les actuacions del model de valorització dels recursos naturals segons impacte, cost i prioritat.     
Font: AMB. 
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2.3.1.3. Valoració econòmica d’actuacions d’àmbit d’ús públic en els àmbits i en la Xarxa dinàmica 

ESTRATÈGIES D'US PÚBLIC EN ELS 
ÀMBITS 

IMPACTE COST PRIORITAT FONT D'INVERSIÓ 
COSTOS DE 

MANTENIMENT 

      
ÒRGAN 
GESTOR 

ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

FONTS 
PRIVADES 

  

Potenciació 1 (ALT) 238.072 € 1 sí sí   166.651 € 

Manteniment* 1 (ALT) 31.122 € 1 sí       

Contenció 2 (BAIX) 195.155 € 3 sí sí   117.093 € 

Transformació 1 (ALT) 31.347 € 1 sí     21.943 € 

Formalització de nous àmbits 1 (ALT) 100.923 € 1 sí     34.061 € 

Equipaments per a ús públic 1 (ALT) 1.259.388 € 2 sí sí   188.908 € 
  1.856.007 €     528.656 € 

*Manteniment. Aquest manteniment fa referència a una sèrie d’actuacions en uns àmbits concrets (descrits amb anterioritat) i no pas al increment del cost de manteniment anual per la totalitat 
del Parc, degut a la implantació del Pla Especial. Més endavant expliquem com s’afecta al manteniment amb la implementació del Pla. 
Taula 5: Valors semi-desglossats per estratègies de les actuacions d’àmbit d’ús públic en els àmbits d’ús públic segons cost, impacte i prioritat. 
Font: AMB 

 

ESTRATÈGIES D'US PÚBLIC EN LA 
XARXA DINÀMICA 

IMPACTE COST PRIORITAT FONT D'INVERSIÓ 
COSTOS DE 

MANTENIMENT 

      
ÒRGAN 
GESTOR 

ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

FONTS 
PRIVADES 

  

Transformació dels trams de carreteres 
que coincideixen amb la xarxa d’ús 
públic en vies mixtes. 

1 (ALT) 86.875 € 1 sí     60.812 € 

Solucions de creuaments  de xarxa 
viària amb la xarxa d'ús públic i 
interseccions puntuals 

1 (ALT) 606.725 € 1 sí     204.770 € 

Condicionament i millora de trams 
existents 

1 (ALT) 115.982 € 1 sí     81.187 € 

Compleció d'itineraris consolidats 2 (BAIX) 15.000.000 € 4 sí sí   375.000 € 

Solucions de creuament del sistema 
hidrogràfic amb la xarxa d’us social 

1 (ALT) 136.207 € 1 sí sí   81.724 € 

  15.945.788 €     803.493 € 
Taula 6: Valors semi-desglossats per estratègies de les actuacions d’àmbit d’ús públic a la Xarxa dinàmica segons cost, impacte i prioritat. Font: AMB 



 

 

 
2.3.1.4. Valoració econòmica d’actuacions del model per les infraestructures i serveis 

ACTUACIONS DEL MODEL PER LES 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

IMPACTE COST PRIORITAT FONT D'INVERSIÓ 
COSTOS DE 

MANTENIMENT 

      
ÒRGAN 
GESTOR 

ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

FONTS 
PRIVADES 

  

Compleció de Xarxa de Prevenció 
d'incendis 

1 (ALT) 2.073.705 € 2 sí     248.845 € 

Aïllament línies elèctriques 2 (BAIX) - 3     sí - 

  2.073.705 €     248.845 € 

Taula 7: Valors semi-desglossats per estratègies de les actuacions d’infraestructures i serveis segons cost, impacte i prioritat.  
Font: AMB. 
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2.4. Distribució temporal de les actuacions 

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, que es resumeix a la taula següent. Cal tenir en compte que 
aquesta taula reprodueix la temporalitat amb la què s’haurien d’abordar les diferents actuacions 
previstes en el Pla i no la durada de les mateixes. 

 

 



 

 

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
Anys  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

E
st

ra
tè

g
ia

 

ESTRATÈGIES DE VALOR ECOLÒGIC                                 
Restauració i millora de connectivitat                               7.898.123 € 
Actuacions en els pantans del Parc                              2.009.193 € 
Restauració de les pedreres (1)                               1.792.220 € 
Neteja, desmantellaments i demolicions                               1.579.556 € 
Millora infraestructures existents                              298.421 € 
Illes de tranquil·litat                               84.008 € 
Enderroc i Neteja  (4)                               226.081 € 

ESTRATÈGIES DE VALORACIÓ DELS RECURSOS NATURALS                                 
Projectes de restauració de zones ocupades per horts (1)                               2.084.242 € 
Adquisició finques privades                              306.889 € 
Adquisició de terrenys                               460.945 € 

ESTRATÈGIES D'US PÚBLIC (ÀMBITS)                                 
Potenciació                               238.072 € 
Manteniment (millora funcional)                               31.122 € 
Contenció                               195.155 € 
Transformació                               31.347 € 
Formalització de nous àmbits                               100.923 € 
Equipaments per a ús públic                              1.259.388 € 

ESTRATÈGIES D'US PÚBLIC EN LA XARXA DINÀMICA                                 
Transformació dels trams de carreteres que coincideixen amb la 
xarxa d’ús públic en vies mixtes. 

                              86.875 € 

Solucions de creuaments  de xarxa viària amb la xarxa d'ús públic i 
interseccions puntuals 

                              606.725 € 

Condicionament i millora de trams existents                               115.982 € 
Compleció d'itineraris consolidats                               15.000.000 € 
Solucions de creuament del sistema hidrogràfic amb la xarxa d’us 
social 

                              136.207 € 

ESTRATÈGIES D'INFRAESTRUCTURES                                 
Compleció de Xarxa de Prevenció d'incendis                               2.073.705 € 
Aïllament línies elèctriques (2)                                 

                 36.615.179 € 

     
Prioritat 

1 
Prioritat 

2 
Prioritat 

3 
Prioritat 

4      
*Pel càlcul de l’anualitat s’ha considerat només aquelles inversions assumides (totalment o parcialment) per una font pública, ja siguin l’òrgan gestor o bé una administració.  
(1) Actuacions d’inversió de col·laboració pública-privada. (2) Actuacions d’inversió exclusivament privada.(3) Tot i ser de prioritat baixa, el volum de inversió necessari per aquesta actuació, 
fa necessària un repartiment en el temps més allargat. (4) Aquesta actuació dependrà de l’adquisició prèvia del sòl. 
Taula 8: Pla de distribució temporal de les obres. 
Font: AMB. 
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2.5. Pla de Viabilitat Econòmica  

En el punt anterior s’han presentat, distribuïdes al llarg de l’horitzó temporal del Pla, i seguint una 
lògica de priorització, el conjunt d’actuacions. 

Per tal d’assegurar la viabilitat econòmica del Pla, s’ha considerat rellevant distribuir aquestes 
inversions de tal manera que durant els primer anys es realitzi un esforç inversor que permeti 
impulsar el Pla i garanteixi que durant la resta d’anualitats el nivell inversor assumible pel Parc 
es pugui donar sense necessitat d’aportacions extraordinàries. 

Així mateix, com s’ha comentat amb anterioritat, resulta estratègic considerar alhora d’estudiar 
la viabilitat i sostenibilitat econòmica del Pla la resta de costos associats al mateix que tindran un 
impacte directe sobre el pressupost del Consorci. 

D’entre aquests costos en destaquen per una banda els costos de manteniment. L’execució del 
Pla, i amb ell el de les inversions plantejades, implicarà que el Consorci hagi d’assumir com a 
tasques seves el manteniment associat a les inversions realitzades. 

Així doncs, a continuació es presenta l’increment en termes de manteniment que es preveu que 
hagi d’assumir el pressupost del Pla. De manera anàloga amb el que s’ha exposat anteriorment 
amb els inversions, cal notar en aquests cas que l’alt ritme inversor inicial obliga a la necessitat 
d’un increment elevat dels costos de manteniment durant els primers anys. Aquests s’estabilitzen 
amb el temps donant lloc a un increment sobre el pressupost de manteniment que es manté 
estable a partir del sisè any d’implantació del Pla Especial.  

 

Diagrama 1: Costos anuals. 
Font: AMB 
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Anys 

TOTALS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INVERSIONS (€) 5.719.953  5.224.555  4.616.348  3.771.603  3.360.915  2.946.174  1.628.220  1.310.721  1.310.721  1.310.721  1.208.424  1.208.424  1.000.000  1.000.000  1.000.000  36.615.179  

MANTENIMENT  
(€) 

  87.269  151.323  203.356  246.780  272.478  294.029  304.597  308.169  311.740  315.312  318.883  322.454  326.026  329.597  3.796.693  

SEGUIMENT 
AMBIENTAL DEL 

PLA  (€) 
15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 15.000  15.000  15.000 15.000  15.000  15.000 15.000  15.000  15.000  15.000  225.000  

COST TOTAL  (€) 5.734.953  5.326.824  4.782.671  3.989.959  3.622.695  3.233.652  1.937.249  1.630.318  1.633.889  1.637.461  1.538.736  1.542.307  1.337.454  1.341.026  1.344.597  40.636.872  

Taula 9: Taula Resum del Pla de Viabilitat Econòmica. 
Font: AMB. 
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3. Actuacions orientades a la gestió del Parc 

 

A banda de les actuacions previstes i valorades econòmicament en els anteriors apartats, es 
detallen a continuació altres competències pròpies de l’òrgan gestor que són claus en el 
desenvolupament del Pla, així com altres plans, normes i programes específics que poden ser 
necessaris per aconseguir les finalitats del Pla. 

Per tal d’assolir els objectius del Pla, i d’acord amb el previst a l’Article 5 de la normativa del 
PEPNat, l’òrgan gestor impulsarà, com a mínim, la redacció dels següents documents:  

a) Directrius de gestió de les àrees on es localitzen els hàbitats i les espècies d’especial 
interès incloses a l'Annex 7 del Pla. 

b) Pla de connectivitat ecològica on s’estudiaran i es proposaran actuacions per conservar 
i millorar la permeabilitat interna i externa del Parc Natural en relació amb el seu entorn, 
d’acord amb les directrius del Pla Territorial Metropolità i les que s’estableixin al Pla 
Director Urbanístic Metropolità. 

c) Càlcul dels indicadors de l’annex 1 i de l’Estudi Ambiental Estratègic. L’anàlisi dels 
indicadors és una de les tasques principals de l’òrgan gestor i se’n donarà compte als 
òrgans de govern, al Consell Consultiu i al Consell Científic Assessor. 

d) Criteris de desenvolupament de l’Eina multicriteri 
e) Formulació de les Directrius del paisatge de la unitat de Collserola i de l’àmbit del Turó 

de Montcada del Catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona. 
f) Determinacions tècniques sobre tanques i murs. 
g) Xarxa de camins habilitada per a la circulació en bicicleta i animal de sella. 
h) Plans específics i actuacions necessàries per les infraestructures i serveis amb l’objectiu 

de compatibilitzar la mobilitat i la protecció de l’espai natural. 
i) Llistat de projectes addicionals per la millora de la conservació i per la compensació dels 

impactes residuals. 
 

Així mateix, d’acord amb el Programa de vigilància ambiental (PVA), desenvolupat al capítol 
11.Programa de Vigilància Ambiental de l’apartat IV. Documentació ambiental: Estudi Ambiental 
Estratègic, l’òrgan gestor haurà de procedir a l’emissió d’informes ambientals.  Aquests es 
basaren en els indicadors definits a l’Estudi ambiental estratègic. A la taula 10 es resumeixen 
aquestes actuacions i la previsió en el temps de la seva execució. 

Finalment, per tal de complementar i desenvolupar les determinacions del Pla, també poden 
aprovar-se: 

a) Plans especials, normes especials i catàlegs, d'acord amb el que preveu la legislació 
urbanística i altra legislació aplicable segons la seva finalitat.  

b) Projectes tècnics i normes sectorials, d'acord amb les legislacions específiques 
aplicables. 

c) Altres plans, normes i programes específics  
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EMISSIÓ D’INFORMES 
Anys 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Control dels impactes 
sobre el relleu i la 
hidrologia 

Control dels impactes 
sobre la geologia i 
l’edafologia 

Control dels impactes 
sobre biodiversitat 

Control dels impactes 
sobre la connectivitat 
ecològica 

Control dels impactes 
sobre el paisatge 

Control dels impactes 
sobre els riscos naturals 

Control dels impactes 
sobre la contaminació 
atmosfèrica, acústica i 
lumínica 

Control de l’impacte 
sobre el patrimoni 
cultural 

Control de l’impacte 
sobre les infraestructures 
i els serveis  

Control sobre el consum 
de recursos i residus 

Control de l’impacte 
sobre la mobilitat 

Control dels impactes 
sobre la mitigació i 
adaptació al canvi 
climàtic 

Actualització Eina 
multicriteri 

Taula 10: Programa de vigilància ambiental 
Font: AMB. 
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