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1. Context  

A manera d’antecedents i com a marc de referencia dels processos participatius al Parc, es 
descriuen breument les polítiques de participació del Consorci del Parc de Collserola, els quals 
tenen com a principal objectiu enfortir les relacions entre la ciutadania i les administracions 
públiques per tal de millorar la presa de decisions en la gestió del Parc.  

Aquestes polítiques es treballen des de tres aspectes: fent propostes (Consell Consultiu i 
projectes de gestió participada), col·laborant (Voluntariat), i donant suport (programa de 
patrocini). A part s’estableixen dies claus on es convoca a la ciutadania a participar en el 
coneixement i millora de la Serra com el Dia del Parc Natural.  

Dins d’aquest esquema, el Consell consultiu és l’òrgan de participació del Consorci del Parc 
natural de la Serra de Collserola, al costat dels òrgans de govern i d’administració. Les seves 
funcions són, entre d’altres, les d’informació, consulta i assessorament respecte el pla d’actuació 
del Consorci. Les propostes que s’aproven per part d’aquest òrgan són elevades a als òrgans de 
govern del Consorci. Totes les actes de les sessions, així com els membres i el reglament intern 
són publiques i consultables a http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/consell-consultiu. 

Les diferents entitats i associacions que integren el Consell Consultiu representen els sectors 
socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, 
que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci. Per aquest 
exercici el Consell està forma per 54 entitats.  

Pel que fa al voluntariat, l’aprovació l’any 2016 de la nova llei del voluntariat i el foment de 
l’associacionisme de Catalunya i la seva posada en vigència a partir de l’agost del 2017, obliga 
el Consorci a marcar la fi del projecte Voluntaris de Collserola, en funcionament des de 1991, i a 
repensar el futur del conjunt dels programes de promoció de la participació i foment del voluntariat 
que fins al moment estaven en funcionament, ja que la llei, tot i que demana les administracions 
que col·laborin en l’impuls de l’associacionisme i el voluntariat, reserva aquest últim, només al sí 
de les entitats privades sense ànim de lucre.  

Un cop feta la revisió, es decideix per una banda, donar per finalitzat el projecte Voluntaris de 
Collserola, i amb l’objectiu de mantenir escenaris de participació on puguin actuar els diferents 
agents de la gestió del Parc, desenvolupant els següents programes: 

De treball conjunt amb entitats: 

 Programa Col·laborem amb el Parc. Adreçat a totes les entitats que vulguin contribuir 
conjuntament amb el Consorci, en la millora i la conservació del Parc, de forma puntual o 
continuada, vinculats a zones o a temes concrets: fonts, neteja , etc., o a ambdues coses. 

 Programes de participació en la gestió, que es desenvolupen al voltant d’una temàtica. 
 Programes de gestió participada, en relació a un territori, com el de la riera de Vallvidrera. 

Activitats adreçades a persones a nivell individual: 

 Vols Col·laborar?  Noves activitats de l’Agenda del Parc, que tenen el format d’actuacions 
de col·laboració puntuals.  

 També se segueix fent la rebuda de les persones interessades en fer voluntariat i se les 
adreça a les entitats del territori. D’aquesta manera es fa divulgació d’aquestes entitats, i 
es promou el voluntariat. 

Activitats adreçades al món de l’empresa: 

 Activitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o voluntariat ambiental corporatiu.  
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L’objectiu de tots ells és divulgar els valors de la Serra i compartir amb les persones que hi 
participen, el que suposa la conservació i la gestió del patrimoni natural i construït del Parc.  

Tenint això com a marc de referencia dels processos participatius, i en el marc de la redacció del 
PEPNat en les diferents fases de la seva tramitació, a continuació es presenta una versió més 
desenvolupada del Programa aprovat l’any 2015 i s’incorpora un resum i anàlisi de les accions 
realitzades, una resposta individualitzada als diferents informes i escrits rebuts en la fase 
d’informació pública de l’Avanç i una descripció de les accions futures, entre d’altres aspectes. 
Aquest programa de participació s’estructura de la següent manera: 

 Introducció del programa de participació ciutadana 
 Objectius  
 Marc Normatiu 
 Governança del PEPNat 
 Descripció de les fases del procés de participació ciutadana 

 

2. Introducció 

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 27 de gener 
de 2015, va acordar aprovar i publicar el Programa de participació ciutadana del PEPNat. El 
Programa de participació ciutadana conté les mesures i les actuacions previstes per tal de facilitar 
tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs del PEPNat, així com 
la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit 
d'informació pública. S’estructura en diferents fases i continguts. 

D’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme, el Programa de Participació Ciutadana és el 
document que expressa les mesures i actuacions per tal de facilitar tant la divulgació i la 
comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació 
d’al·legacions, suggeriments o propostes en el marc del tràmit d’informació pública.  

El programa de participació guia, dota de contingut i gestiona tots els esdeveniments i 
mecanismes que es plantegen de participació ciutadana dins el procés d’elaboració del PEPNat. 
En aquest programa de participació també s’inclouen les accions pròpies de l’estratègia de 
comunicació, necessàries i fonamentals per difondre les convocatòries de participació i engrescar 
a la ciutadania a expressar-se a través dels diferents canals de comunicació específics.  

 

3. Objectius 

 Donar continuïtat als processos participatius anteriors i en curs referents a l’aprovació 
inicial del PEPNat. 

 Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels documents per 
l’aprovació inicial del PEPNat. 

 Implicar a la ciutadania i als agents socials en el coneixement i la valoració dels documents. 
 Establir un marc de participació activa on es pugui donar veu a la ciutadania i que permeti 

col·lectar les seves propostes i expectatives en relació al procés de planejament del Parc 
de Collserola. 

 Dotar i garantir la transparència del procés de planejament. 
 Fomentar i facilitar l’exercici dels drets d’informació, de participació i d’iniciativa dels 

ciutadans.  
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 Crear els canals per a recollir les reflexions, opinions i propostes de la ciutadania i poder 
tenir-los en compte en l’elaboració dels documents. 

A través del disseny i implantació del programa de participació ciutadana es pretén obtenir el 
següents resultats: 

 Un PEPNat amb un elevat nivell de consens social i en el que la majoria de la ciutadania 
vinculada al Parc de Collserola hi pugui veure reflectides les seves expectatives. 

 Una tramitació administrativa transparent i efectiva. 
 Millorar els continguts del PEPNat a través de la incorporació de les aportacions de la 

ciutadania. 
 Una ciutadania informada, més preparada i amb major predisposició per participar als 

processos de participació ciutadana. 

 

4. Marc normatiu 

La legislació aplicable al procés de participació ciutadana dins el marc de l’aprovació inicial del 
PEPNat és la legislació urbanística vigent, així com la legislació en matèria de participació 
ciutadana, transparència i informació pública.  

 

4.1. Legislació urbanística 

La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat por un model clarament participatiu en 
el desenvolupament dels plans urbanístics, la qual prioritza tant la informació sobre els treballs 
de documentació i anàlisi, com la participació activa en les diferents fases del procés per tal de 
assolir un elevat nivell d’implicació de les reflexions i propostes de la ciutadania. 

El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, incorpora tant el fet de donar publicitat als treballs i a les diverses fases de 
tramitació, com el d’incentivar la participació ciutadana activa. 

El Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), en el seu article 2, 
assenyala que, entre els principis que han de precedir l’actuació urbanística, hi ha el de la 
publicitat i participació de la ciutadania en els procediments de planejament i de gestió 
urbanística. En l’article 15 del mateix Reglament veiem l’obligació de les administracions de 
garantir l’accés dels ciutadans a la informació urbanística així com a fomentar la participació 
social en l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament urbanístic. Els drets i 
mecanismes de participació ciutadana en matèria d’urbanisme es troben recollits al capítol III, del 
Reglament, que inclou l’article 22 on s’estableix que el programa de participació ciutadana 
expressa les mesures i actuacions per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels 
objectius i del continguts dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, 
suggeriments o propostes en el marc del tràmit d’informació pública. 

 

4.2. Legislació en matèria de participació ciutadana, transparència i informació 
pública 

La Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana 
(Decret legislatiu 10/2014, del 26 de setembre), estableix el règim jurídic, les modalitats i el 
procediment,  l’acompliment i la convocatòria dels mecanismes de les consultes populars no 
referendàries i d’altres formes i mecanismes de participació ciutadana institucionalitzada.  
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La Llei 19/2004, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga les 
administracions públiques de Catalunya a difondre la seva activitat i regula el dret al accés a la 
informació dels ciutadans.  

 

4.2.1. Documentació jurídica específica de l’Ajuntament de Barcelona 

Pel que fa al context del municipi de Barcelona, el Reglament de Participació Ciutadana 
aprovat pel ple municipal el 6 d’octubre de 2017, inclou les normes reguladores que defineixen 
el reglament quant a promoció i desenvolupament de la democràcia participativa a la ciutat de 
Barcelona. Aquest reglament reconeix la diversitat i insta l’Ajuntament a posar els mitjans 
necessaris i adients per fer possible la participació de tota la ciutadania,  

Posteriorment, amb l’objectiu de fer possible el compliment del reglament i fomentar així una 
major participació de les persones d’orígens i contextos culturals diversos en els afers de la ciutat, 
es va crear la Mesura de govern per al foment de la participació diversa, presentada el 14 
de febrer de 2018. 

 

5. Governança 

La governança del Pla consta de tres nivells: Comissió Institucional, Ponència Tècnica i 
Secretaria Tècnica.  

La Comissió Institucional és el màxim òrgan de representació de les institucions implicades en la 
governança del Parc Natural de la Serra de Collserola. La seva funció és elevar als òrgans 
competents els documents de PEPNat i de modificació puntual del Pla general metropolità 
(MPGM) d’acompanyament al PEPNat, per a la seva tramitació i aprovació. Està integrada per 
les següents institucions: 

 President: director general de Polítiques Ambientals 
 Generalitat de Catalunya (director general d’Urbanisme i director general de Forests) 
 Àrea Metropolitana de Barcelona (gerent) 
 Diputació de Barcelona (diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient) 
 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (vicepresidenta executiva) 
 Ajuntaments (alcalde o alcaldessa a raó d’1 representant per cadascun dels 9 municipis: 
 Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, 
 Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat) 

D’altra banda, l’objecte de la Ponència Tècnica és garantir una major operativitat en la 
coordinació tècnica entre les institucions. La seva funció és donar la conformitat tècnica i elevar 
a la Comissió Institucional els documents de PEPNat i de MPGM d’acompanyament al PEPNat. 
Està integrada per les següents institucions: 

 President: Director General de Polítiques Ambientals 
 Generalitat de Catalunya (3 representants, inclou Presidència) 
 Àrea Metropolitana de Barcelona (3 representants) 
 Diputació de Barcelona (3 representants) 
 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (1 representant) 
 Ajuntaments (1 representant per cadascun dels 9 municipis: Barcelona, Montcada i Reixac, 
 Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de 
 Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat) 
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Finalment, la Secretaria Tècnica, amb el suport de l’equip redactor, té la funció de coordinar 
l’elaboració dels documents per a la seva presentació a la Ponència Tècnica.  

Es reprodueixen a continuació les actes de les reunions de les Ponències tècniques (13) i 
Comissions (7) que s’han dut a terme durant els treballs de redacció del Pla Especial per 
l’aprovació inicial.  

 

5.1. Actes de les reunions de la Ponència tècnica 

Ponència tècnica Data 

Sessió constitutiva 7 de juliol de 2016 

Avanç MPGM d’acompanyament PEPNat 6 de setembre de 2016 

Conformitat Avanç MPGM d’acompanyament PEPNat 20 de setembre de 2016 

Conceptes i objectius generals PEPNat 8 de novembre de 2016 

Ús públic 13 de desembre de 2016 

Àmbit funcional 7 de febrer de 2017 

Les construccions existents i el catàleg de masies 7 de març de 2017 

Equipaments, cementiris i serveis tècnics 9 de maig de 2017 

Infraestructures 13 de juny de 2017 

Sistema hidrogràfic 11 de juliol de 2017 

Instruments de regulació 12 de setembre de 2017 

Estratègia ecològica 10 d’octubre de 2017 

Presentació esborrany PEPNat i MPGM 22 de març de 2018 

Síntesis aportacions per a l’aprovació inicial 18 de maig de 2018 

 12 de febrer de 2019 

Taula 1: Calendari de reunions 2016-19: Ponència tècnica. 
Font: AMB. 
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Primera reunió 

Sessió constitutiva de 7 de juliol de 2016 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Diagonal, 523-525 – Barcelona 

Direcció general de Polítiques Ambientals 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Xavier Clopés. Direcció general de Boscos. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Ramon Torra. Àrea Metropolitana de Barcelona 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Carles Castell. Diputació de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Joan Mamano. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sra. Tànit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Alarcon, Secretària tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Antoni Farrero, Secretària tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Generalitat de Catalunya. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Jordi Vila. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
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Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores s’obre la sessió presidida pel Sr. Ferran Miralles, director general de 

Polítiques Ambientals. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 

 

1.- Constitució i nomenament dels membres designats. 

 

El president declara constituïda la Ponència Tècnica del Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i assenyala que després 

de la Comissió Institucional del passat 25 de maig de 2016 existeix la unanimitat de les 

administracions implicades i el mandat explícit per a redactar i aprovar tant el PEPNat com la 

modificació puntual del Pla general metropolità d’acompanyament del PEPNat (MPGM). Així 

mateix, exposa que la Ponència Tècnica no redacta els documents sinó que té per funció millorar 

i validar els documents elaborats per la Secretaria tècnica per ser elevats a l’aprovació de la 

Comissió Institucional.  

 

2.- Estat del tràmit del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 

Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

 

El Sr. Miralles passa la paraula al Sr. Farrero, que fa un repàs a la tramitació fins a data d’avui 

de l’avanç de PEPNat, exposa el calendari previst de redacció i aprovació inicial tant del PEPNat 

com de la MPGM i explica els objectius generals d’ambdós documents.  

 

3.- Presentació i debat de la modificació puntual del Pla general metropolità (MPGM) 

d’acompanyament del PEPNat. 

 

El Sr. Farrero presenta l’equip tècnic redactor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del document 

d’avanç de la MPGM i passa la paraula al Sr. Vila, que exposa una síntesi del document, d’acord 

amb els cinc punts del contingut de la proposta: regulació del parc forestal, agrupant les 

qualificacions existents amb la creació d’una nova clau única per a tot el Parc Natural de la Serra 

de Collserola, sistema hidrogràfic, xarxa viària, sistema d’equipaments, cementiris i serveis 

tècnics i sòls urbanitzables dins del Parc Natural. 

  

A continuació el Sr. Farrero presenta les alternatives ambientals del document: alternativa 0, 

alternativa 1 (estàtica d’acord amb la morfologia actual), alternatives 2 i 3 (dinàmiques segons 

l’evolució que es proposa, incidint la 2 en les funcions preponderants que s’assigna al sòl i la 3 

considerant que el sòl des del punt de vista ecològic pot realitzar totes les funcions sempre que 

es respectin els objectius de protecció). 

 

Sobre el document assevera que la MPGM és una modificació de planejament urbanístic a nivell 

general, essent el PEPNat el document que concreta les propostes d’ordenació i assoleix un grau 

de detall i concreció. També refereix que l’àmbit de la MPGM és el del decret de declaració de 

Parc Natural, sens perjudici que altres modificacions de planejament abordin la connectivitat del 

Parc. Destaca que la MPGM proposa una única clau per a tot el Parc, sens perjudici que el 

PEPNat distingirà diverses àrees, com ara les reserves naturals parcials, assenyalant que amb 
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la qualificació única (proposta de clau 29co) s’atorga el màxim grau de protecció urbanística a tot 

l’àmbit del Parc. 

 

A continuació pren la paraula el president que remarca tres aspectes de la proposta de MPGM. 

El primer és el relatiu a l’àmbit, en el sentit que hi ha un acord que l’estudi i anàlisi de les propostes 

de protecció de la Serra de Collserola no han de cenyir-se en els límits del decret de Parc Natural, 

destacant que l’important és identificar quins són aquests àmbits estratègics fora del Parc i 

establir les directrius d’ordenació. El segon fa referència a la zonificació de l’espai enfront a la 

proposta de clau única. En aquest punt considera que la zonificació aporta màxima seguretat 

jurídica però també molta rigidesa i poca precisió per un medi que evoluciona ràpidament. En 

canvi, la clau única demana confiança amb la gestió del Parc, amb l’establiment de criteris 

d’ordenació i instruments multifuncionals i més control per part de l’Administració. El tercer 

aspecte és el relatiu a l’alternativa 3 del Document inicial estratègic ambiental. Aposta per 

simplificar les qualificació urbanístiques existents en l’àmbit del Parc, per establir un règim 

homogeni a desenvolupar i concretar pel PEPNat, atorgant la màxima protecció a tot l’espai 

protegit. També assenyala que la planificació clàssica que es basava en la descripció actual dels 

valors naturals no és aplicable a un Parc Natural com la Serra de Collserola, en què el territori 

no té una única funció i no es pot preveure tot el que succeirà els propers anys. Clou la seva 

intervenció demanant menys rigidesa en els instruments de planificació i proposant més gestió i 

resultats i controlar millor el que es fa al Parc. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

 

Inicia el torn obert de paraules el Sr. Martí que planteja la compatibilitat de la proposta de MPGM 

amb els equipaments existents al Parc i concretament amb la proposta de modificació de 

planejament en tràmit a Montcada i Reixac per a la implantació del centre d’animals de 

companyia de Barcelona.  

 

El Sr. Carrera considera que la MPGM ja hauria d’abordar els àmbits situats fora del Parc Natural, 

donat que el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) estableix la necessitat de superar 

l’aïllament i fragmentació de la Serra de Collserola i dels altres espais naturals protegits. També 

considera que és necessària la flexibilitat en els instruments d’ordenació però a la vegada cal 

una modelització de la MPGM i de l’anàlisi multifuncional del PEPNat per avaluar els seus 

resultats. 

 

El Sr. Juvé exposa que la clau única és un repte per al PEPNat ja que ha d’evitar que es creïn 

llacunes en la regulació urbanística. També exposa la preocupació de la proposta de MPGM 

quant a les reserves de sòl d’equipaments a Molins de Rei no desenvolupades (El Terral i 

Vallpineda). 

 

La Sra. Mateos expressa la seva preocupació per si la qualificació única deixa en situació de 

disconformitat els equipaments en la zona de contacte entre el sòl urbà i el no urbanitzable. 

També planteja la problemàtica dels habitatges situats dins del Parc i, en general, de la diversitat 

d’usos que es donen en les zones de vora entre el Parc i la ciutat, en què s’ha d’evitar que es 

creïn llacunes urbanístiques. 
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El Sr. Serra planteja la complexitat del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb una pressió 

urbanística i antròpica, amb problemàtiques de contacte en els límits de l’espai protegit, amb sòls 

amb topografies molt diverses, proximitat de nuclis urbans, presència d’equipaments, 

infraestructures, explotacions mineres. Davant d’aquesta realitat considera correcte que el 

document tingui una mirada àmplia sobre el territori amb determinacions generals però que 

l’àmbit de la MPGM ha de ser l’àmbit del decret de Parc Natural. També aposta per descartar la 

zonificació per la rigidesa i les disfuncions que planteja. Sense entrar en les problemàtiques del 

seu municipi, com l’àmbit de la Torre Negra, incideix que cal plantejar propostes per revertir la 

fragmentació interna del Parc en l’eix de Vallvidera. Sobre el sistema viari planteja revertir les 

previsions de més de 40 anys no desenvolupades que ja no tenen sentit. 

 

El Sr. Bellido precisa que en realitat hi ha una doble fragmentació interior al Parc: la que provoca 

l’eix d’infraestructures de Vallvidrera i la que separa el Turó de Montcada. Considera que l’àmbit 

de la MPGM almenys ha d’incloure fora dels límits del decret de Parc Natural els espais on neixen 

els connectors biològics per aplicació del PTMB. Sobre els sòls urbanitzables dins de Parc 

Natural (supòsit que afecta sòls de Sant Feliu de Llobregat, sant Just Desvern i Sant Cugat del 

Vallès) planteja que els municipis que voluntàriament ho expressin puguin incloure les seves 

propostes en el mateix document de MPGM. Sobre les reserves d’infraestructures proposa que 

també s’eliminin les ferroviàries, ja que el PTMB només inclou una previsió sense traçat, tenint 

en compte que per a qualsevol projecte haurà de tramitar-se l’avaluació ambiental corresponent 

amb alternatives de traçat. També demana que el PEPNat es pronunciï sobre futures 

infraestructures com la línia elèctrica de molt alta tensió, establint criteris per abordar mesures 

correctores. Finalment, subratlla que l’alternativa 3 és la més favorable per què dóna una visió 

més dinàmica del planejament, per bé que també caldria sotmetre a modelització prèvia la 

qualificació única per evitar efectes no desitjats. 

 

El Sr. Castell proposa que malgrat el calendari acordat a la Comissió Institucional es pugui 

debatre sobre els objectius generals de protecció establerts a la MPGM i al PEPNat, per evitar 

que l’existència de diversos instruments impedeixi una reflexió de conjunt. També considera que 

la flexibilitat en la regulació no pot derivar en discrecionalitat tècnica. Així, la MPGM pot tenir una 

única qualificació però el PEPNat hauria de delimitar zones per evitar que en tot el Parc s’admetin 

tots els usos. 

 

El Sr. Diego també considera que és necessari una zonificació ja que en cas contrari cal avaluar 

cas per cas qualsevol projecte o intervenció al Parc Natural i per això cal disposar d’informació 

ambiental suficient per garantir l’aplicació objectiva dels criteris del PEPNat. 

 

El Sr. Carreras exposa la necessitat d’objectivar les condicions per autoritzar usos i activitats, 

que és el que ha de subministrar l’anàlisi multifuncional. Recorda que abans d’aquest anàlisi, 

existeixen dos nivells (normativa i planejament general i sectorial i normativa urbanística del PGM 

i PEPNat) que restringiran i condicionaran els usos i activitat permeses. Una vegada superats 

aquests nivells l’anàlisi multifuncional ha de detectar les pertorbacions que un ús pot suposar en 

la matriu territorial, de forma dinàmica perquè les pertorbacions poden canviar en el temps. 

També considera que en fase d’Avanç no és necessari un grau de definició complet de la 

proposta. Sobre l’àmbit de la MPGM, per bé que planteja que el document aporti orientacions i 
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directrius sobre les vores del Parc, manifesta que no ha d’anar més enllà dels límits del decret 

de Parc Natural perquè la disparitat de classificacions i qualificacions del sòl pot comportar que 

el document quedi encallat. 

 

A mode de conclusió, intervé el president per resumir el que considera que són els cinc aspectes 

més rellevants de les intervencions dels assistents: 

 

- El règim urbanístic del sistema d’equipaments, en tant que es tracta de situacions molt 

heterogènies. 

- La consideració que el règim de protecció del Parc Natural està format pels dos 

documents de PEPNat i MPGM, que s’aprovaran i s’aplicaran conjuntament, per la qual 

cosa no es poden donar situacions de llacunes normatives. 

- La proposta d’única qualificació urbanística amb anàlisi multifuncional ha de provar-se 

prèviament a la seva aprovació per verificar el seu funcionament en diferents supòsits. 

- L’àmbit de la MPGM ha de ser el del decret de Parc Natural, per evitar que la tramitació 

del document es paralitzi i no s’aprovi, per bé que es constata que el document ha 

d’incloure una anàlisi i directrius per als espais fora del Parc Natural necessaris per 

assegurar la protecció de la biodiversitat i els valors naturals del Parc. 

- La necessitat de respectar el calendari aprovat per la Comissió Institucional, malgrat 

reconèixer que és molt ajustat. 

 

També afegeix que no hi ha cap inconvenient en què a banda de la Ponència Tècnica es creïn 

grups de treball per a reflexionar sobre altres aspectes i que les seves conclusions s’aportin a la 

Ponència Tècnica per a millorar els documents. 

 

A continuació pren la paraula el Sr. Farrero per a remarcar la importància de respectar el 

calendari previst, perquè l’experiència demostra que si no es treballa amb dates tancades serà 

molt difícil aconseguir l’aprovació inicial tant del PEPNat com de la MPGM per a finals de l’any 

2017. També reitera que la MPGM és un document d’Avanç i s’han de delimitar els aspectes que 

són del PEPNat i els de la MPGM, afegint que l’aprovació de l’Avanç de MPGM segons el 

calendari previst és el que obre el camí per a l’aprovació inicial i tramitació en paral·lel del PEPNat 

i MPGM. 
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Segona reunió 

Sessió de 6 de setembre de 2016 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 

Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Xavier Clopés. Direcció general de Boscos. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sra. Loles Herrero, en representació del Sr. Ramon Torra. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sr. Antoni Alarcon, Secretària tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Antoni Farrero, Secretària tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Generalitat de Catalunya. 

Sr. Carles Castell. Diputació de Barcelona. 

Sr. Joan Mamano. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sra. Tànit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sr. Jordi Vila. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
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Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores s’obre la sessió presidida pel Sr. Ferran Miralles, director general de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del 

dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 7 de juliol de 2016 amb la introducció de les esmenes del 

president i del Sr. Diego. 

 

2.- Revisió i debat del document d’Avanç de modificació puntual del Pla general 

metropolità (MPGM) d’acompanyament del Pla especial de protecció del medi natural i del 

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

 

El president intervé assenyalant que el document proposa una simplificació de les qualificacions 

existents en l’àmbit del Parc Natural amb l’objectiu que sigui el PEPNat el que concreti l’ordenació 

i desenvolupi els mecanismes de gestió. També reitera el repte que suposa tramitar-lo amb poc 

temps amb la finalitat que després de l’aprovació de l’Avanç de MPGM, aquest document i el 

PEPNat es redactin i aprovin en paral·lel. 

 

3.- Discussió de les aportacions dels membres de la Ponència tècnica per tal que l'equip 

redactor pugui elaborar, en el seu cas,  el corresponent document de síntesi a presentar a 

la propera reunió per la seva aprovació i tramesa a la Comissió Institucional. 

 

Com a qüestió prèvia s’aborda l’àmbit de la MPGM, incidint el president en què cal aprofitar el fet 

que hi ha un ampli consens institucional per aprovar el PEPNat i la MPGM i que per tant és 

prioritari centrar la MPGM només en l’àmbit de Parc Natural per no endarrerir la tramitació, 

deixant per altres modificacions puntuals complementàries la planificació d’aquests espais. 

Tanmateix, el PEPNat sí que incorporarà determinacions i criteris d’ordenació sobre l’àmbit 

funcional. Després de les aportacions i el debat entre els membres de la Ponència s’acorda 

mantenir l’àmbit del Decret de Parc Natural però no deixar tancada la possibilitat que en 

l’aprovació inicial i en funció de l’estudi de l’àmbit funcional es puguin incorporar en la MPGM 

altres àmbits fora del Parc Natural, amb consens amb l’Ajuntament respectiu. També cal tenir en 

compte que el tràmit ambiental pot reforçar la idea que algun d’aquests espais s’incorporin ja en 

l’aprovació inicial. Igualment es recorda que en alguns sectors no caldrà modificacions de 

planejament i serà suficient establir criteris d’intervenció. 

 

El primer punt de la proposta de MPGM és la regulació de la clau única 29co de sistema d’espais 

lliures de Collserola. Per bé que es considera que és un bon plantejament, es debat si atenent al 

fet que el Parc Natural no és homogeni caldria reconèixer urbanísticament realitats singulars 

identificades, com les reserves naturals o les activitats extractives.  En aquest punt s’incideix en 

la necessitat de superar la rigidesa de la zonificació del planejament derivat vigent perquè és un 

obstacle a la gestió del Parc, tot i que és complex resoldre aquesta necessitat de flexibilització 

amb garantir la màxima protecció. El president recorda que el PEPNat és un instrument potent 

d’ordenació de naturalesa híbrida que conté tant els aspectes urbanístics com els naturals, 

aspecte que es reforçarà si s’aprova la modificació de la Llei d’espais naturals en el redactat 
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previst per la Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de 2017, ja que el 

defineix com a pla director i s’elimina l’expressió “especial” per a assentar que és un pla 

d’ordenació integral de l’espai natural. 

 

Finalment, s’acorda que es manté la qualificació única per bé que s’estudiarà la possibilitat 

d’incorporar-hi els sòls qualificats com a claus 8b dins de Parc Natural que la proposta d’Avanç 

de MPGM no les elimina. 

 

El segon apartat de la proposta de MPGM és el reconeixement del sòl hidrogràfic, aspecte que 

a banda de definir en l’aprovació inicial la forma de delimitació, és aprovada pels membres de la 

Ponència. 

 

El tercer apartat és el relatiu a les reserves viàries i ferroviàries en què tots els assistents 

expressen la conformitat a la proposta de MPGM, esmentant només petits ajustos quant a Sant 

Feliu de Llobregat que caldrà coordinar amb la proposta d’Avanç que tramitarà l’Ajuntament. 

 

El quart punt a tractar són els sòls urbanitzables dins de l’àmbit de Parc Natural, en què també 

es ratifica el contingut de la proposta si bé es demana que s’estudiï des del punt de vista jurídic 

les conseqüències que preveu el Decret 146/2010 de declaració de Parc Natural d’incorporar en 

la nova clau 29co les zones verdes producte de processos de transformació urbana en àmbits a 

l’exterior del Parc.  

 

Finalment, quant als equipaments, serveis tècnics i infraestructures, es considera correcte 

l’enfocament de l’equip redactor de distingir entre les reserves d’equipament no desenvolupades 

i els equipaments existents dins del Parc Natural sens perjudici de la qualificació del sòl on estan 

emplaçats. Al respecte, es demana un estudi sobre les conseqüències de la proposta de clau 

única de sistema d’espais lliures de Collserola en relació als equipaments existents i legalment 

implantats, sobretot pel que fa als usos urbanístics que la vigent Llei d’urbanisme no admet per 

al sòl no urbanitzable. Pel que fa als cementiris es debat sobre la possibilitat de mantenir la seva 

qualificació. També es planteja la necessitat d’incorporar un redactat a la MPGM que faci molt 

difícil la implantació de noves infraestructures de pas dins l’àmbit de Parc Natural, malgrat el 

contingut de l’article 6.8 del Decret 146/2010 de declaració de Parc Natural. 

 

4.- Contingut de les properes sessions  

El president informa de la reunió amb la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, de la 

reunió del dia 7 de setembre de 2016 amb la Direcció General d’Urbanisme i demana que la 

composició del grup de treball sobre l’anàlisi multifuncional incorpori també tècnics de medi 

natural.  

 

5.- Torn obert de paraules 

Sense més intervencions, 15:05 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots els 

assistents. 
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Tercera reunió 

Sessió de 20 de setembre de 2016 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 

Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Ramon Ferragut, en representació del Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Urbanisme. 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Xavier Clopés. Direcció general de Boscos. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Ramon Torra. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Joan Mamano. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sra. Tànit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Alarcon, Secretària tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Antoni Farrero, Secretària tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sr. Carles Castell. Diputació de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Jordi Vila. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
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Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:20 hores s’obre la sessió presidida pel Sr. Ferran Miralles, director general de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb una breu introducció sobre l’aprovació del PRUG (Pla 

rector d’ús i gestió) de les Illes Medes com exemple del concepte de gestió adaptativa a aplicar 

als instruments d’ordenació i protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola. També informa 

de la reunió amb el director general d’Urbanisme per explicar el contingut de l’avanç de 

modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola. 

 

Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 6 de setembre de 2016. 

 

2.- Consideracions a les aportacions de la Ponència Tècnica al document d’Avanç de 

modificació puntual del Pla general metropolità (MPGM) d’acompanyament del Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 

Collserola (PEPNat).  

La Secretaria Tècnica, recollint les intervencions en la sessió anterior de la Ponència Tècnica, 

ha modificat aspectes puntuals del document d’Avanç de modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM), mentre que ha iniciat 

l’estudi d’altres qüestions que es resoldran en el document de l’aprovació inicial ja que 

requereixen d’un anàlisi en profunditat. En aquest punt, el president passa la paraula a l’equip 

redactor perquè expliqui aquestes qüestions.  

La Sra. Loles Herrero inicia l’exposició sobre les modificacions al document d’Avanç amb l’apartat 

2.2 relatiu a la definició de l’àmbit, en què es proposa un nou redactat sobre l’espai funcional 

adjacent i s’afegeix un nou apartat IV d’àmbits d’interès per la connectivitat ecològica delimitats 

de forma indicativa en un plànol. Tenint en compte que és un document d’Avanç, de moment 

s’han incorporat els àmbits de connectivitat que ja vénen establerts pel Pla territorial metropolità 

de Barcelona, més el tram baix de la riera de Vallvidrera. D’aquesta manera, tal i com assenyala 

el president, es deixa oberta la possibilitat que o bé la MPGM defineixi aquests àmbits per a 

tramitar modificacions puntuals de planejament complementàries o bé l’estat dels treballs i el 

consens amb el territori permeten que el propi document de MPGM d’acompanyament del 

PEPNat incorpori propostes de modificació d’aquests àmbits de connectivitat. 

A continuació es presenten les modificacions en l’apartat 3.1 relatiu al sistema d’espais lliures de 

Collserola. En primer lloc s’explica la proposta de nou redactat sobre els serveis tècnics i les 

infraestructures, en què s’estableix que no s’admetran noves infraestructures de serveis tècnics 

de pas per l’interior del Parc. El president remarca que és important establir aquest criteri amb la 

voluntat de ser restrictius en qüestions d’ús públic i del paisatge, justificat pel caràcter sistèmic 

de la Serra de Collserola en un territori fortament pressionat. Tot això sens perjudici que d’acord 

amb la legislació vigent es puguin aprovar nous projectes emparats en la declaració d’obra 

d’interès públic general. El següent punt és la incorporació d’una referència expressa als 

assentaments edificatoris i altres realitats existents al Parc, destacant els assistents que la 
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MPGM ha d’abordar aquesta realitat dins de les possibilitats competencials que dóna el 

document que s’està elaborant. Finalment, es planteja un nou redactat per als parcs i jardins 

urbans dins del Parc Natural per tal de no perdre la seva traçabilitat d’origen, especificant que 

s’establirà un règim de transitorietat i que en l’aprovació inicial caldrà aprofundir en els aspectes 

de la classificació del sòl. 

Pel que fa a l’apartat 3.5 de sòls urbanitzables, el president informa que en la reunió amb el 

director general d’Urbanisme es va concloure que calia abordar aquests sòls des del fet que 

s’han incorporat al Parc Natural, per la qual cosa la MPGM ha de resoldre el seu encaix ja sigui 

concentrant els aprofitaments fora del Parc o bé impulsant modificacions puntuals de 

planejament.  

De totes les qüestions tractades, s’acorda per unanimitat les propostes de redactat. 

A continuació l’equip redactor presenta una primera anàlisi d’aspectes a incloure en el document 

de l’aprovació inicial. Concretament, es presenta un llistat dels equipaments i dotacions 

emplaçats en sòl qualificat com a sistema d’equipaments (claus 7a, 7b i 7c) i un altre dels 

existents en sòls amb d’altres qualificacions (claus 6a, 8b, 10a, 21, 27 i 29). D’aquesta relació 

d’equipaments existents es conclou que si bé la majoria estan situats en sòl no qualificat 

d’equipament, els usos que es desenvolupen són admissibles en masies i altres construccions 

en sòl no urbanitzable incloses en un catàleg, excepte en alguns supòsits. El president assenyala 

que en tot cas la proposta de clau única per a tot el sistema d’espais lliures permet continuar 

desenvolupant aquests usos i només en casos puntuals caldrà cercar una solució d’acord amb 

la legislació urbanística. En aquest cas, es menciona la conveniència quant als centres 

d’ensenyament emplaçats en sòl no urbanitzable que s’admetin les ampliacions funcionals 

vinculades a mantenir l’operativitat del centre, però no les relatives a noves línies. També es 

presenta una relació dels espais lliures de l’interior del Parc inclosos o que provenen de sectors 

(claus 6a, 6b, 6c, 7b, 9, 27 i PF21), així com les edificacions existents en sòls qualificats com a 

verd privat (claus 8a i 8b). Finalment, també s’aporta un plànol amb la delimitació de les reserves 

de cementiris comarcals (clau 25) i l’àmbit desenvolupat tant pel Cementiri de Roques Blanques 

com pel de Collserola. En aquest darrer, es menciona el cas de la modificació puntual de 

planejament que s’està tramitant per a la implantació del Centre d’animals de companyia, en què 

cal evitar que les dues modificacions puguin contenir determinacions contradictòries. 

 

3.- Donar la conformitat al document d’Avanç de modificació puntual del Pla general 

metropolità (MPGM) d’acompanyament del Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i elevar-lo a la Comissió 

Institucional per a la seva aprovació.  

D’acord amb les intervencions anteriors, s’adopta per unanimitat el següent acord: 

Donar la conformitat al document d’Avanç de modificació puntual del Pla general metropolità en 

l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a la Comissió Institucional del Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.  
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4.- Contingut de les properes sessions i creació d’un grup de treball sobre l’anàlisi 

multifuncional. 

La Secretaria Tècnica comunica la previsió de calendari per a les properes sessions de la 

Ponència Tècnica, per tal que els integrants de la Ponència puguin fer la reserva d’agenda, en 

l’horari de 12 a 15 hores.  

‐ Catàleg de masies i altres edificacions al PNSC: 8 de novembre de 2016 

‐ Sistema d’equipaments, cementiris i serveis tècnics: 13 de desembre de 2016 

‐ Ús públic al Parc: 10 de gener de 2017 

‐ Infraestructures: 7 de febrer de 2017 

‐ Instruments de regulació: normativa i anàlisi multifuncional: 7 de març de 2017 

‐ Assentaments i altres realitats existents: 11 d’abril de 2017 

‐ Estratègia ecològica: 9 de maig de 2017 

A banda es preveu una sessió informativa de revisió dels conceptes i objectius generals el dia 

20 d’octubre de 2016 i la creació d’un grup de treball sobre l’anàlisi multifuncional per tal que 

pugui fer aportacions a la Ponència Tècnica del mes de març de 2017 (aproximadament el 15 de 

novembre de 2016). Finalment, es recorda que es tracta d’una proposta de calendari sotmesa  

als suggeriments dels membres de la Ponència Tècnica i que per a cadascuna de les sessions 

s’enviarà la corresponent convocatòria. 

 

5.- Torn obert de paraules 

Es planteja l’oportunitat d’adoptar la suspensió potestativa de llicències i de tramitació de 

procediments amb l’acord del Consell Metropolità d’aprovació de l’Avanç de modificació puntual 

del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. Després del 

debat entre els assistents, tenint en compte la durada de la tramitació i aprovació del document i 

la limitació a dos anys del termini de suspensió, es considera escaient no proposar la suspensió 

en aquesta fase d’Avanç.  

Sense més intervencions, 14:40 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots els 

assistents. 
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Quarta reunió 

Sessió de 8 de novembre de 2016 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 

Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Ramon Ferragut, en representació del Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Urbanisme. 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Loles Herrero, en representació del Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Sr. Carles Castell. Diputació de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Joan Mamano. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sr. Antoni Alarcon, Secretària tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Antoni Farrero, Secretària tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:30 hores s’obre la sessió presidida pel Sr. Ferran Miralles, director general de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del 

dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 20 de setembre de 2016. 
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2.- Donar compte del tràmit d’aprovació de l’Avanç de modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i enfocament del tràmit 

d’informació pública.  

El president informa que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar 

en data 25 d’octubre de 2016 l’acord, d’una banda, d’aprovar el document d’Avanç i el Document 

inicial estratègic de la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural 

de la Serra de Collserola i, de l’altra, obrir un període d’informació pública de dos mesos per a 

presentar suggeriments. Al web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es pot consultar el 

document i presentar suggeriments a través d’una adreça de correu electrònic. Es recorda que 

la Secretaria tècnica es posa a disposició dels Ajuntaments i altres entitats per a fer sessions 

d’informació sobre el document aprovat.  

 

3.- Resum dels conceptes i objectius generals del Pla especial de protecció del medi 

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

puntual del Pla general metropolità.  

El president inicia la presentació d’aquest punt assenyalant que es tracta d’una sessió relativa 

als punts estratègics per al Parc Natural, en un debat obert per sincronitzar els discursos de totes 

les administracions implicades, recordant que posteriors sessions ja abordaran qüestions més 

concretes i temàtiques. A continuació el Sr. Farrero inicia la seva exposició recordant que 

d’entrada es va formular l’esquema de governança per a la tramitació i aprovació del PEPNat i 

es va fixar que el document tindria una naturalesa híbrida recollint els aspectes tant del medi 

natural com els urbanístics. Refereix els treballs preparatoris amb la Diputació de Barcelona que 

van desembocar en l’aprovació per la Comissió Institucional en la sessió de data 11 de febrer de 

2014 del Document de criteris i metodologia per a l’ordenació del Parc Natural de la Serra de 

Collserola. Posteriorment el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la 

sessió de 27 de gener de 2015 va aprovar l’avanç de PEPNat. Explica que degut a la convocatòria 

de les eleccions i posterior constitució dels ens locals la Comissió Institucional no es va reunir 

fins el passat 25 de maig de 2016. Tanmateix, es va continuar treballant amb el procés 

participatiu, en reunions amb la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i amb els 

encàrrecs i l’elaboració de treballs tècnics, culminant amb l’aprovació de l’avanç de MPGM al 

Consell Metropolità del passat 25 d’octubre de 2016. Remarca que volgudament primer es va 

aprovar l’avanç de PEPNat i després la MPGM per tal de reforçar l’objectiu central de la 

conservació i millora dels valors naturals i la biodiversitat. Recorda que a partir de l’aprovació de 

l’avanç tant del PEPNat com de la MPGM es preveu una tramitació conjunta d’ambdós 

documents. Posteriorment exposa el quadre de conclusions de la diagnosi, objectius específics i 

línees estratègiques de l’avanç de PEPNat, resumint les vuit temàtiques bàsiques: la protecció i 

conservació de la biodiversitat, els espais de frontera i l’accessibilitat i connectivitat del Parc, el 

benestar i la salut dels habitants, la gestió agroforestal, els serveis ecosistèmics, el patrimoni 

construït, les infraestructures de pas i els instruments de regulació. Continua el Sr. Alarcón 

explicant els vuit eixos temàtics de l’avanç de PEPNat i la proposta d’avanç de MPGM que 

concreta i dóna cobertura jurídica al PEPNat. 

 

Una vegada finalitzada l’exposició dels objectius i criteris generals, s’obre el debat, essent la 

primera qüestió tractada pels Srs. Diego, Ferragut, Alarcón i Carrera l’àmbit territorial del PEPNat 

i l’abast de les determinacions de l’àmbit funcional. En aquest aspecte es recorda que la Direcció 
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de Polítiques Ambientals en el seu informe de 18 de març de 2014 no va considerar pertinent 

modificar els límits del Parc Natural per la dificultat de la seva tramitació, sens perjudici que 

l’àmbit funcional del PEPNat pot incorporar i ordenar sòls fora de l’àmbit de Parc Natural a 

l’empara de l’article 29.2.d) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, fet que ha estat 

declarat conforme a dret per sentències judicials en d’altres espais naturals de Catalunya. En 

aquests moments s’està treballant en la diagnosi dels sòls a incorporar en aquest àmbit, en 

detectar la multifuncionalitat d’aquests sòls i en la definició del tipus de tractament i intervenció 

que requereixen. El president concreta que el PEPNat pot incloure l’àmbit funcional, que en 

alguns espais haurà de donar directrius per modificar el planejament general ja que el PEPNat 

no ho podrà resoldre i que en funció del règim del sòl caldrà establir la necessitat de modificacions 

complementàries del PGM, les directrius d’ordenació o els projectes concrets. 

 

A continuació el Sr. Castell intervé remarcant que més enllà del PEPNat s’ha de fer una reflexió 

estratègica que no acaba amb la seva aprovació definitiva, considerant que la Serra de Collserola 

és la clau de volta de la regió metropolitana per a 4 milions de persones. Apunta que el Pla 

director urbanístic pot ajudar a endreçar l’àmbit funcional però que per a les vores internes del 

Parc Natural cal un projecte concret de desfragmentació de la xarxa d’infraestructures, juntament 

amb el tractament de les edificacions fora d’ordenació i altres instal·lacions a l’interior del Parc. 

Expressa que a fora de l’àmbit del Parc Natural es pot ser més flexible però a l’interior s’ha de 

ser estricte en el consum de sòl i els usos urbanístics. En aquest sentit, aposta per un òrgan de 

gestió molt potent amb capacitat urbanística, remarcant que la protecció del Parc és la suma del 

PEPNat, un òrgan de gestió potent i els recursos econòmics necessaris. 

 

El Sr. Carrera també considera que el PEPNat ha d’incloure projectes emblemàtics com el 

tractament de les vores o les edificacions existents a l’interior del Parc, per la qual cosa caldrà 

disposar dels escenaris pressupostaris corresponents. Exposa que el PEPNat també serveix a 

la reflexió de la gestió dels espais naturals més enllà de l’urbanisme, tenint en compte que si bé 

la normativa ambiental és convenient que s’adapti al llarg del temps la normativa urbanística ha 

de ser menys flexible i més rígida. 

 

A continuació el Sr. Diego assenyala que la gestió dels ecosistemes ha de ser més flexible perquè 

són dinàmics. Però per a protegir la biodiversitat, en què el model de mosaic és positiu i a la 

vegada complex, cal tenir en compte les determinacions legals que poden restringir la flexibilitat, 

en especial a l’hora de definir estratègies de conservació pels hàbitats d’interès comunitari i les 

espècies amenaçades incloses en les directives relatives a l’anomenada xarxa natura 2000. 

 

Posteriorment intervé el Sr. Serra que exposa el que considera els sis punts que s’han de tenir 

en compte en l’elaboració del PEPNat: 

 

- Cal establir un ancoratge jeràrquic i normatiu clar, que blindi jurídicament el PEPNat 

sobretot pel que fa a l’àmbit funcional, tenint en compte els precedents dels instruments 

de planejament relatius al sector de la Torre Negra i a la desprogramació del vial de 

cornisa. 

- El PEPNat no pot abordar tota la connectivitat de la Serra de Collserola amb els altres 

espais de la regió metropolitana però tampoc es pot conformar amb els espais 
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perimetrals. Així, el cas del corredor amb Sant Llorenç del Munt té una singularitat a 

considerar. 

- La Serra de Collserola és un espai amb una pressió humana exterior i interior molt 

important, per la qual cosa l’elevada freqüentació és un aspecte essencial per abordar 

els usos al Parc. 

- El PEPNat no pot ser només un document de diagnosi sinó que ha d’aspirar a 

transformar el Parc però a la vegada ha de ser realista. Ha de plantejar actuacions a 

partir d’una anàlisi molt precís i acurat de la realitat. 

- S’ha de fer una reflexió sobre l’aplicació del Pla especial d'ordenació i protecció del medi 

natural del Parc de Collserola (PEPCo) i de com s’ha gestionat el Parc, incloent el paper 

de totes les administracions que han intervingut sobre el Parc. No es poden repetir plans 

urbanístics amb qualificacions que després no s’han executat. Cal ser ambiciós amb el 

PEPNat però a la vegada realista sobre les limitacions del planejament i començar a 

reflexionar sobre els instruments de gestió més enllà del que es reculli en el PEPNat. 

- L’elaboració del PEPNat ha de tenir molt en compte el territori, especialment els 

municipis, per assegurar la seva aplicació real, tot activant els elements claus existents 

a la Serra de Collserola i singulars respecte als altres parcs naturals. 

 

La Sra. Mateos manifesta el seu acord amb aquesta intervenció.  

 

Seguidament el Sr. Juvé exposa la necessitat de no menystenir els aspectes urbanístics del 

PEPNat, que poden tenir tanta potència instrumental com la MPGM, per bé que cal evitar els 

problemes de jerarquia de planejament. En aquest sentit esmenta que si prospera la modificació 

de la Llei d’espais naturals incorporada a la Llei d’acompanyament de Pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2017, els actuals plans especials de protecció del medi natural 

tindran la força normativa d’un pla director i per tant més capacitat d’ordenar urbanísticament els 

espais naturals que una modificació de planejament general. Insisteix en la singularitat de la 

Serra de Collserola pel seu context metropolità i que la pressió humana farà modular determinats 

aspectes de protecció per a servir l’objectiu general de gaudi del Parc per la ciutadania. 

 

Finalment, pel que fa al patrimoni construït el Sr. Carrera planteja la possibilitat de regular els 

usos urbanístics admesos en funció de les edificacions existents o bé elaborar un programa 

d’equipaments públics per al Parc, per evitar que es produeixi un desenvolupament aleatori de 

determinats usos. El Sr. Diego proposa que es tingui en compte el patrimoni immaterial.  

 

A manera de conclusió, el president resumeix les intervencions en cinc aspectes: 

 

- L’equip redactor s’ha de reunir amb els Ajuntaments i aquests s’han d’acompanyar amb 

els tècnics corresponents per a treballar conjuntament aflorant les preocupacions dels 

municipis des de l’inici i no en la fase final abans de l’aprovació inicial del document. 

- La preocupació de l’ancoratge jurídic del PEPNat es pot resoldre abans de l’aprovació 

inicial si s’aprova la modificació de la Llei d’espais naturals, però ja actualment els plans 

de protecció dels espais naturals són instruments molt potents per a regular més 

aspectes a banda dels urbanístics. 
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- L’àmbit funcional és prioritari i cal estudiar-lo  en primer lloc per si la MPGM pot abordar 

aquests sòls, ja que és més fàcil ordenar i regular el que passa a dins del Parc Natural 

que no a l’exterior.  

- El Parc Natural de la Serra de Collserola, a diferència d’altres espais naturals, té unes 

institucions i uns professionals molt potents que ha de permetre no només elaborar un 

planejament sinó també identificar projectes estratègics pel Parc, de manera que el 

PEPNat a banda de la proposta d’ordenació genèrica contingui aspectes projectuals. 

- Un dels objectius del PEPNat és la conservació del patrimoni construït, però no només 

cal protegir les construccions que tenen un valor arquitectònic o històric sinó abordar 

també la resta que no tenen un valor però que podrien admetre una transformació. Així, 

en les edificacions de titularitat privada es poden establir els usos i les condicions 

d’edificació però no concretar a nivell de projecte. En canvi, s’han d’incorporar en l’estudi 

totes les edificacions de titularitat pública amb independència dels seus valors de 

conservació, per identificar el seu paper dins del Parc més enllà dels usos admesos. 

 

4.- Metodologia de treball. 

El Sr. Farrero exposa que, en ordre a una estructura lògica de les qüestions a tractar en relació 

al contingut dels documents de PEPNat i MPGM i en funció de l’estat dels treballs, es planteja el 

següent calendari i assumptes a tractar de la Ponència Tècnica: 

 

1 Sessió informativa dels conceptes i objectius generals 8 de novembre de 2016 

2 Ús públic al Parc 13 de desembre de 2016 

3 Catàleg de masies i altres edificacions  10 de gener de 2017 

4 Assentaments i altres realitats existents 7 de febrer de 2017 

5 Sistema d’equipaments, cementiris i serveis tècnics 7 de març de 2017 

6 Infraestructures 11 d’abril de 2017 

7 Estratègia ecològica 9 de maig de 2017 

8 Instruments de regulació: normativa i anàlisi multifuncional 13 de juny de 2017 

 

Aquest calendari permet que les conclusions del grup de treball sobre l’anàlisi multifuncional es 

puguin aportar en la sessió del 13 de juny de 2017. A continuació detalla la metodologia de treball: 

tramesa de material prèvia a cada sessió, resum per part de la Secretaria Tècnica tant de la 

progressió dels treballs com de la síntesi de les aportacions de la sessió anterior, exposició 

general de la temàtica de cada sessió i debat entre els assistents.  

 

El president demana que es valori la possibilitat de tractar abans del previst l’estratègia ecològica 

o bé d’ajuntar els temes previstos, als quals proposa afegir l’àmbit funcional, la gestió del Parc 

tant en relació al PEPCo com al PEPNat i els escenaris pressupostaris i la identificació dels 

projectes estratègics.  

 

5.- Donar compte de l’acord de la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola de 4 d’octubre de 2016 pel qual la Ponència Tècnica del PEPNat emeti 
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un informe previ als informes urbanístics preceptius que aprova el Consorci, i donar la 

conformitat als informes relatius a: 

‐ Modificació  puntual  del  Pla  general metropolità  per  a  la  implantació  del  Centre 

d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona a Montcada i Reixac. 

‐ ‐ Pla especial de concreció d’usos  i condicions d’edificació a  l’àmbit d’equipaments 

metropolitans del Terral a Molins de Rei. 

En relació aquesta sol·licitud, el president considera que a la llum de l’estat dels treballs pot ser 

útil que la Ponència Tècnica es posicioni sobre si els documents urbanístics en tramitació entren 

en contradicció amb els documents de PEPNat i MPGM, sens perjudici de l’estat d’aprovació. 

Assenyala que la Ponència Tècnica no és un òrgan que pugui emetre informes però pot aportar 

reflexions a l’òrgan gestor del Parc. En aquest context proposa que d’ara en endavant la 

Secretaria Tècnica emeti una nota informal al respecte i només en el cas que els documents 

tinguin rellevància es discuteixin a la Ponència Tècnica. 

 

Pel que fa a la valoració del document de modificació puntual del Pla general metropolità per a 

la implantació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona a Montcada i Reixac, 

la Secretaria Tècnica considera:  

 

a) El document es troba en fase d’aprovació inicial i la seva tramitació és anterior a 

l’aprovació dels avanç tant del PEPNat com de la MPGM, ja que deriva d’un conveni de 

col·laboració signat en data 5 de novembre de 2014 entre els Ajuntaments de Barcelona 

i Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola. 

b) La instal·lació d’un centre d’acollida d’animals de companyia té un interès públic clar, que 

es reforça amb un programa de recerca i activitats d’educació i foment de la tinença 

responsable dels animals de companyia. 

c) Suposa la substitució d’un equipament existent al Parc, localitzat a la carretera de la 

Rabassada, que té problemes de saturació, amb instal·lacions en mal estat i obsoletes, 

fort impacte paisatgístic i oferta d’accessibilitat amb transport públic reduïda. 

Cal tenir present que l’avanç de la MPGMCo, si bé planteja la possibilitat d’eliminar les 

qualificacions d’equipament en l’àmbit del Parc Natural, també exposa la necessitat 

d’establir una regulació per a les edificacions i els usos preexistents, encaminada a 

millorar la integració paisatgística i ambiental d’aquests en el territori. 

En aquest sentit, d’acord amb el que exposa la MPGM, el trasllat del CAACB existent a 

la carretera del Cementiri de Collserola permetrà millorar la seva integració en el territori 

(cal tenir en compte que el document avalua ambientalment la possibilitat d’ampliar 

l’equipament en la seva ubicació actual, resultant ambientalment més positiva 

l’alternativa que planteja el trasllat). 

Per tant, des d’aquest punt de vista, i tenint en compte el grau de concreció dels avanç 

del PEPNat i la MPGMCo, es pot considerar que les propostes de la MPGM del CAACB 

són coherents amb els criteris i les propostes dels documents d’avanç aprovats. 

d) La MPGM preveu que el nou CAACB s’emplaci en un sòl qualificat actualment de sistema 

de cementiris comarcals (clau 25), que es requalifica parcialment com a sistema 



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

d’equipament (clau 7b) i com a sistema de parc forestal (clau 27), resultant un increment 

del sistema d’espais lliures de 14,23 ha. 

e) El pla especial que ha de desenvolupar aquesta modificació i el projecte executiu hauran 

de contemplar les mesures necessàries per assegurar la correcta integració ambiental i 

paisatgística del nou CAACB en el territori, en especial els requeriments i els objectius 

de protecció ambiental establerts a l’article 5 del Decret 146/2010, entre d’altres, la 

recuperació del torrent d’en Tapioles. 

 

Pel que fa al Pla especial de concreció d’usos i condicions d’edificació a l’àmbit d’equipaments 

metropolitans del Terral a Molins de Rei, tenint en compte que la Comissió Executiva del Consorci 

va deixar sobre la taula l’aprovació de l’informe la Secretaria Tècnica proposa no emetre cap 

valoració. 

 

En aquest punt s’obre el debat entre els assistents, resumint el president els següents criteris per 

a valorar els documents: 

- La intervenció de la Ponència Tècnica no ha de suposar un augment dels tràmits en el 

procediment administratiu, per bé que sembla útil fer una consulta a la Secretaria Tècnica 

d’acord tant amb els documents aprovats com els treballs en elaboració, que l’evacua en 

forma de nota i no emetent un informe. 

- El contingut de la nota s’ha de fonamentar en els objectius generals i criteris d’ordenació 

establerts pel PEPNat i la MPGM, els quals per als equipaments estableixen que a la 

Serra de Collserola en tant que espai natural declarat Parc Natural no és l’àmbit per 

emplaçar els equipaments metropolitans que s’han d’ubicar en el sòl no urbanitzable. 

- El PEPNat i la MPGM han de resoldre les preexistències físiques i de planejament, tenint 

en compte que el director general d’urbanisme va expressar la necessitat de resoldre 

també els sòls urbanitzables a l’interior del Parc per adequar el seu règim urbanístic a la 

declaració de Parc Natural. 

 

D’acord amb els anterior criteris, en relació a la modificació puntual del Pla general metropolità 

per a la implantació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona a Montcada i 

Reixac, el president manifesta que el PEPNat té l’objectiu de no admetre edificacions de nova 

planta en l’àmbit del Parc Natural per bé que en aquest supòsit concorren diverses 

circumstàncies que atenuen aquest objectiu general i que possibiliten admetre una excepció: 

 

- El document es troba en fase d’aprovació inicial i la seva tramitació és anterior a 

l’aprovació dels avanç tant del PEPNat com de la MPGM, ja que deriva d’un conveni de 

col·laboració signat en data 5 de novembre de 2014 entre els Ajuntaments de Barcelona 

i Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola. 

- Suposa la substitució d’un equipament existent al Parc que té problemes de saturació, 

amb instal·lacions en mal estat i obsoletes, fort impacte paisatgístic i oferta 

d’accessibilitat amb transport públic reduïda. El sòl proposat pel nou emplaçament 

actualment no té la màxima protecció urbanística, ja que està qualificat al PGM de 

sistema de cementiris comarcals (clau 25) i de zona seminatural en àrea de tractament 

específic pel PEPCo. 
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També es demana traslladar a l’administració competent que estudiï l’impacte sobre la fauna del 

Parc Natural d’un equipament d’aquestes característiques quant a temes com la zoonosi. Per 

tant, d’acord amb les anteriors consideracions, es considera que la modificació puntual del Pla 

general metropolità per a la implantació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 

Barcelona a Montcada i Reixac no contradiu els objectius d’ordenació del PEPNat i de la MPGM. 

 

En relació al Pla especial de concreció d’usos i condicions d’edificació a l’àmbit d’equipaments 

metropolitans del Terral a Molins de Rei, es posa de manifest que el desenvolupament d’un sòl 

qualificat de sistema de reserva d’equipaments comunitari i dotacions (clau 7c) amb la 

construcció d’un equipament de nova planta dins del Parc Natural entra en contradicció amb els 

objectius d’ordenació del PEPNat i de la MPGM. 

  

6.- Torn obert de paraules. 

Sense més intervencions, 15:35 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots els 

assistents. 
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Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 

Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ramon Ferragut, en representació del Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Urbanisme. 
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Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 
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Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 
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Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores obre la sessió el Sr. Farrero, excusant l’assistència per raons d’agenda 

del president, que s’incorpora posteriorment. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de 

l’ordre del dia.  
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1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 8 de novembre de 2016, amb l’esmena proposada pel Sr. 

Martí de referenciar la celebració d’una sessió de la Ponència Tècnica sobre la gestió del Parc i 

els escenaris pressupostaris. 

 

2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre conceptes i objectius generals 

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

Collserola (PEPNat) i de la modificació puntual del Pla general metropolità.  

El secretari comunica que la Secretaria Tècnica contractarà un dictamen jurídic sobre el dret a 

sol·licitar indemnitzacions pel canvi de planejament urbanístic, amb especial incidència en els 

sòls urbanitzables (clau 21) i els sistemes d’equipaments metropolitans (clau 7c). També 

assenyala respecte el calendari de sessions que el proper 10 de gener de 2017 es constituirà el 

grup de treball sobre l’anàlisi multifuncional i que el 7 de febrer de 2017 la Ponència Tècnica 

tractarà àmbit funcional. Finalment, informa que s’ha començat a treballar per incorporar al 

PEPNat projectes estratègics per a cadascun dels vuit eixos. 

 

3.- Presentació i debat sobre l’ús públic al Parc. 

El Sr. Farrero inicia l’exposició sobre l’ús públic, significant que se centrarà en les dotacions per 

a l’ús públic (àrees de lleure i d’estada, vialitat, itineraris i senyalització), essent els equipaments 

i serveis de suport en edificacions objecte d’una sessió posterior de la Ponència Tècnica, ja que 

estan vinculats al catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable que s’està 

treballant. Després de citar els treballs elaborats i en curs tot convidant a aportar els estudis 

elaborats per part de les administracions, presenta una anàlisi del model teòric plantejat pel 

PEPCo l’any 1987 i la implementació real, així com un primer model estratègic per al PEPNat, 

que no proposa noves edificacions i es basa en les existents. També incideix en no confondre la 

percepció amb els indicadors reals quan es parla de saturació i en la dificultat en diferenciar els 

instruments de planificació de la gestió quan s’aborda l’ús públic del Parc.  

 

El Sr. Diego planteja que el Decret de declaració de Parc Natural preveu que la planificació també 

es podrà dur a terme a través d’un Pla rector d’ús i gestió (PRUG), que en contraposició amb els 

plans urbanístics que requereixen de més estabilitat i són de més llarga tramitació, els PRUG 

són eines més dinàmiques que permeten més capacitat d’adaptació a la realitat social. 

 

El Sr. Carrera exposa que el PEPNat té dues alternatives: o bé ampliar els espais per a l’ús social 

o limitar l’accés, però en qualsevol cas l’important és el dimensionat de la xarxa destinada a 

aquest ús, que haurà de tenir en compte que és un parc natural i no un parc urbà i valorar el cost 

econòmic tant de l’espai com del manteniment. 

 

La Sra. Raventós incideix que sempre hi ha un salt entre la planificació i la gestió i posa l’exemple 

de l’aprovació de la modificació de les Ordenances municipals sobre l’ús de a bicicleta al Parc 

que incorporen un marc sancionador però en què no existeix una estructura per controlar el seu 

compliment. Assenyala que tant les dades estimades, les dades del comptadors instal.lats al 

Parc com la percepció ciutadana a través de les queixes i suggeriments formulats al Consorci és 

que sobretot en determinats dies, hores i punts el Parc està saturat, com el passeig de les Aigües 
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o el camí de can Catà. Anuncia per a l’any 2017 que el Consorci ha encarregat estudis de 

capacitat de càrrega i dels impactes de les activitats organitzades així com una diagnosi de 

mobilitat a peu i en bicicleta al passeig de les Aigües. 

 

El Sr. Juvé considera que l’estimació del Consorci d’aproximadament 3 milions de visitants anuals 

al Parc només és un número que no aporta més informació i que els estudis sobre l’ús social han 

de tenir en compte molts altres elements. Exposa que li preocupen més altres activitats com les 

ocupacions de terrenys o el barraquisme amb la presència de gossos o cavalls sense condicions 

higièniques, que són més pernicioses tot i ser de més baixa intensitat que altres relacionades 

amb l’ús social. 

 

La Sra. Raventós apunta que la xarxa d’equipaments proposada pel PEPCo no va tenir en 

compte que el nombre de visitants és molt petit (aproximadament 100.000 persones) en relació 

al total del Parc i que no estan situats a les entrades del Parc. Proposa que el PEPNat plantegi 

diverses propostes (senyalítica, petits equipaments de caps de setmana o informadors) de 

manera que quan s’accedeixi al Parc es tingui la percepció que s’entra en un parc natural. 

 

A continuació, el Sr. Farrero reprèn la presentació de la proposta per al PEPNat quant a l’ús 

social, que es base en una infraestructura del lleure com a xarxa en base a nodes, enclavaments 

i fites interiors, amb un diagnosi de l’estat actual, les potencialitats, els projectes estratègics, els 

accessos en transport públic i la definició d’unes illes de tranquil·litat. Tot això condueix a un a 

proposta basada en els sistemes espacials i una xarxa dinàmica complementat amb projectes 

estratègics, com a mecanisme alternatiu a la zonificació del PEPCo, que serveixen per a modular 

el  flux de visitants. La Sra. Vidal precisa que atès que els espais de vora són molt diferents i 

complexos s’ha plantejat un treball de capes o diagrames per obtenir una visió de conjunt que 

caldrà ajustar. Sobre els nodes el Sr. Farrero considera que han de fer d’accés i de filtre de 

visitants al Parc i proposa que el PEPNat incorpori un catàleg d’actuacions, bé a nivell 

d’esquema, d’avantprojecte o fins i tot de projecte, sense definir un projecte estàndard que haurà 

de consensuar-se amb els municipis i tenir una relació directe amb l’àmbit funcional.  

 

El Sr. Dalmases pregunta si s’ha considerat el projecte de Portes de Collserola promogut per 

l’Ajuntament de Barcelona en l’anterior mandat, responent el Sr. Farrero que no en el sentit que 

els nodes no preveuen grans projectes o intervencions sinó que identifiquen àmbits. La Sra. 

Mateos puntualitza que més enllà dels projectes guanyadors dels concursos de les Portes de 

Collserola, la idea era que calia obrir Barcelona al Parc com s’havia fet amb el mar, però que no 

tot eren noves intervencions sinó que en molts casos ordenaven i aprofitaven oportunitats per a 

donar continuïtat del Parc a la ciutat i remarca que els nodes haurien de funcionar com a àmbits 

de connexió entre l’interior i l’exterior del Parc en ambdues direccions. El Sr. Carrera planteja que 

a més de parlar de com els visitants entren al Parc també caldria estudiar com el Parc entra a la 

ciutat. Altres qüestions que apunta són la capacitat dels accessos en relació a la freqüentació del 

Parc i la manera com el Parc travessa els terrenys urbanitzats. Sobre el fenomen de les bicicletes 

que tendeix a ocupar tot l’espai proposa destinar sòls fora del Parc a trialeres per a bicicletes. La 

Sra. Navarro assenyala la necessitat d’evitar que els senders de gran recorregut travessin 

reserves naturals parcials com el cas del GR-92 al seu pas per la reserva de Can Balasc - La 

Rierada.  



31 

 

 

El Sr. Serra considera que els sistemes espacials de la proposta de PEPNat són una bona 

aproximació però insuficient i troba a faltar espais de transició periurbans que tinguin un paper 

de relació del Parc amb els sistemes urbans. Li preocupa una visió plana tenint en compte la 

realitat heterogènia i complexa del Parc, exemplificant-ho en la necessitat de repensar la xarxa 

de camins per induir recorreguts alternatius no només en les zones de més interès sinó també 

en altres espais, en com posar en valor altres elements d’interès o singulars com les ruïnes de 

l’antic casino de la Rabassada o com interactuen les preexistències dels assentaments 

edificatoris i com condicionen els sistemes especials.  

 

El Sr. Martí considera que la proposta és una bona aproximació i que en fase de projecte caldrà 

definir. També exposa que caldria deconstruir part de la xarxa de camins per assegurar les illes 

de tranquil·litat i que les vores exteriors poden actuar de filtre per evitar l’ús intens a l’interior del 

Parc. Informa que s’està elaborant un estudi de les mancances de serveis al passeig de les 

Aigües. 

 

El Sr. Juvé assevera que la proposta analitza les àrees de lleure i estada existents però per a 

tenir més informació cal estudiar els equipaments per abordar la complexitat de l’anàlisi de l’ús 

social al Parc . 

 

El Sr. Serra proposa introduir una reflexió crítica sobre les àrees de lleure existents, confrontant 

les potencialitats de les infraestructures ferroviàries amb mesures dissuasòries sobre les àrees 

d’aparcament de transport privat que es desborden, com la de Santa Creu d’Olorda. Creu que 

cal potenciar un cert repartiment de l’ús del Parc per descarregar àmbits molt saturats amb nous 

elements amb potencials, com per exemple la dimensió geològica de la pedreres en desús. 

Aposta per una mirada amb més matisos sobre l’accessibilitat que no es limiti a punts d’accés i 

àrees de lleure i planteja la possibilitat d’aparcament de pagament tal i com és habitual en altres 

parcs naturals. La Sra. Vidal puntualitza que l’anàlisi s’ha basat en les àrees existents i la seva 

accessibilitat i que s’ha fet una tasca de síntesi i metodologia. 

 

El Sr. Carrera considera que la complexitat de l’ús social del Parc cal abordar-la des del projecte 

concret, avaluant-los econòmicament per a decidir els recursos públics necessaris. Manifesta el 

seu desacord en repartir la pressió i creu que a banda de les illes de tranquil·litat es detecten 

àrees d’oportunitat més enllà de les infraestructures existents que cal analitzar ja que algunes 

coincideixen amb els àmbits claus de connectivitat.  

 

La Sra. Ulla incideix en què per analitzar la complexitat del lleure al Parc cal estudiar moltes 

capes d’informació, inclosos els usos que es desenvolupen en edificacions de titularitat privada, 

com les hípiques i els restaurants, i també planteja buscar alternatives en altres espais de l’àmbit 

funcional. 

 

El Sr. Farrero exposa que les àrees de lleure s’han de reestructurar però no desmantellar, com 

per exemple la de Santa Creu d’Olorda en què s’ha de  regular l’aparcament i potenciar els valors 

ecològics. Sobre les àrees dotacionals privades explica que una vegada definit els usos 

permesos en el catàleg d’edificacions caldrà que els existents s’hi adaptin. 
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El Sr. Dalmases proposa que si es prioritza el transport públic cal redimensionar les àrees de 

lleure ja que és preocupant que els espais on s’explica el Parc estiguin desvinculats de les àrees 

existents i que el PEPNat ha de donar indicacions sobre l’ús massiu als llocs concrets amb 

saturació. En aquest punt, la Sra. Raventós explica que l’Assemblea General i la Comissió 

Executiva del Consorci han aprovat criteris per a la gestió de l’ús de lleure que van més enllà de 

propostes com les de Europarc i que l’any 2017 serà el d’aplicació després que el 2016 ha estat 

el d’adaptació. Apunta la Sra. Navarro que la pressió a la Serra de Collserola no és comparable 

a cap dels altres parcs naturals de Catalunya, tenint en compte que la freqüentació és per tot 

l’any i no només per determinades dates, per la qual cosa l’aposta del PEPNat ha de ser 

agosarada. El Sr. Diego exposa que cal abordar l’ús públic des de dos elements: els impactes 

en la conservació i el model d’ús per al Parc, en què cal valorar la percepció dels visitants. En 

aquest sentit, el Parc té un paper important en l’educació ambiental i si es limita molt l’accés no 

s’està donant compliment a un dels objectius com és la promoció dels seus valors naturals per 

la qual cosa creu que cal explorar al màxim els requeriments dels visitants del Parc, ja que les 

característiques de la Serra de Collserola permeten impactes que en altres parcs no serien 

admissibles. Així, es poden imposar limitacions no tant des de la protecció dels sistemes naturals 

sinó des del punt de vista del visitant que cerca illes de tranquil.litat. També demana tenir més 

dades de les zones més vulnerables a nivell natural i confrontar-ho amb la percepció del visitant. 

La Sra. Herrero insisteix en què moltes qüestions que es demanen formen part de la gestió i no 

de la planificació. El Sr. Juvé incideix que el debat és de percepció de fins on cal preservar i on 

posar limitacions però creu que no pot ser homogeni per a tot el Parc, resumint la Sra. Raventós 

que s’accepta l’ús social al Parc però no la massificació.  

 

El Sr. Pacareu introdueix la qüestió de la xarxa de prevenció d’incendis en relació amb l’ús social 

i proposa controlar l’accessibilitat rodada, fent llocs d’intercanvi de transport públic amb el privat 

i controlar la pressió en determinades zones, així com potenciar la connectivitat amb altres espais 

com el Parc Agrari o les muntanyes de l’Ordal. 

 

El Sr. Farrero clou el debat indicant que s’ha de diferenciar la gestió de la planificació i que el que 

s’aprovi s’ha d’aplicar disposant dels recursos econòmics per a controlar-ho. També considera 

que cal oferir diversos escenaris amb instruments flexibles que la gestió ha de modular i que en 

una altra sessió es debatrà dels usos socials en les dotacions de titularitat privada, així com es 

presentaran esquemes de projectes tipus. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

Sense més intervencions, a les 14:50 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots 

els assistents. 
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Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sra. Isabel Raventós. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat. 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores obre la sessió el Sr. Alarcon, excusant l’assistència per raons d’agenda 

del president. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia.  

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 13 de desembre de 2016. 

 



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

2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre l’ús públic al Parc.  

El Sr. Alarcón informa que en data 18 de gener de 2017 ha finalitzat el termini d’informació pública 

del document d’avanç i document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM). S’han rebut 10 escrits 

(6 de particulars més quatre escrits dels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del 

Vallès, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern). Assenyala que s’han iniciat els treballs per 

a desenvolupar a nivell de projecte l’estudi de Batlle i Roig Arquitectes sobre l’espai funcional en 

concordança amb els criteris exposats sobre l’ús públic al Parc.  

 

3.- Presentació i debat sobre l’espai funcional del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

El Sr. Farrero inicia la seva exposició recordant que és necessari un consens per a la delimitació, 

la vocació i els criteris d’ordenació de l’espai funcional, per la qual cosa es faran reunions amb 

cadascun dels Ajuntaments. Remarca que l’estudi de l’espai funcional abasta sòls dels municipis 

que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Però el document resta obert de manera 

que la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya puguin continuar amb els mateixos 

criteris la delimitació i ordenació dels sòls de connectivitat entre tots els espais oberts de la regió 

metropolitana. A continuació presenta l’estat dels treballs remarcant la importància de l’espai 

funcional, les problemàtiques i oportunitats dels espais de vora del Parc Natural, la definició de 

les tres tipologies establertes i els criteris de delimitació. Concreta que la proposta de delimitació 

inclou 3.628 hectàrees, de les quals 2.900 hectàrees en zones caracteritzades en les tres 

tipologies: 1.700 hectàrees en àrees de connectivitat (16 àmbits), 220 hectàrees en sòls pendents 

de transformació (11 àmbits) i 980 hectàrees en espais de transició entre el Parc i els nuclis 

urbans (4 àmbits). En aquests espais, a banda de les directrius generals i específiques, es 

concretaren les propostes de modificació puntual del planejament urbanístic i de projectes 

d’ordenació, sempre buscant un llenguatge comú en tot l’espai. A continuació, la Sra. Herrero 

exposa alguns dels àmbits d’estudi inclosos en l’espai funcional, analitzant tant el planejament 

vigent com les propostes de directrius i criteris d’ordenació. 

 

Tot seguit s’inicien les intervencions, començant el Sr. Juvé exposant les diferents tipologies 

d’àmbits de Molins de Rei inclosos en l’espai funcional: fragmentació i connectivitat ecològica 

(Riera de Ca n’Amigó i de Vallvidrera), transformacions pendents (La Rierada i Vallpineda) i 

transició entre el parc i els nuclis urbans (Les Guardioles). En aquest sentit, considera que 

manquen eines per aplicar determinades propostes en els sòls amb transformacions pendents, 

ja que en el cas del seu municipi s’ha optat pel mal menor d’endreçar el territori i evitar al màxim 

l’impacte ambiental, per no haver de fer front a indemnitzacions econòmiques. En aquest punt, 

el Sr. Carrera planteja que el Pla director urbanístic metropolità pot abordar revisions del 

planejament urbanístic sense que generin indemnitzacions econòmiques. 

 

La Sra. Mateos puntualitza que en el cas del municipi de Barcelona la frontera entre el Parc i el 

nucli urbà és directe i es detecten molts desajustos en l’espai de vora, amb equipaments no 

desenvolupats i barris altament consolidats, per la qual cosa intervenir en l’àmbit funcional és 

molt complex.  

 

El Sr. Carreras considera que en tot cas qui ha de resoldre definitivament aquest encaix és el Pla 

director urbanístic metropolità i el Pla d’ordenació urbana metropolità, que no han de ser 
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contradictoris amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural 

de la Serra de Collserola (PEPNat). Però que és important separar l’àmbit del Parc Natural de 

l’àmbit funcional perquè si hi ha conflictes en els sòls inclosos en l’espai funcional això no afecti 

a la totalitat del PEPNat. 

 

El Sr. Carrera planteja que el PEPNat ha d’incorporar totes les proposes, amb un catàleg de 

projectes pressupostats i l’Administració competent per a desenvolupar-ho per cercar les vies de 

finançament. El Sr. Pacareu també considera necessari incorporar-ho tot al PEPNat per no 

ajornar la problemàtica d’aquests espais, afegint la Sra. Guàrdia que en tot cas a nivell tècnic 

s’ha de valorar tots els costos, com el de possibles trasllats d’edificabilitat, per tal que a nivell 

polític es prenguin les decisions corresponents. 

 

El Sr. Farrero remarca que cal tenir en compte que a l’inici de la tramitació de l’avanç de PEPNat 

es van expressar reticències però que després de l’avaluació ambiental i del procés de 

participació s’ha reforçat la importància de l’espai funcional. Reconeix la problemàtica d’aquest 

espai i reafirma que caldrà treballar amb els Ajuntaments però considera que determinats 

aspectes són irrenunciables, com per exemple els espais del sistema hidrològic o qüestions de 

sanejament o contaminació lluminosa. Manifesta que l’objectiu de l’espai funcional és identificar 

els espais claus per a garantir els objectius de protecció del Parc Natural, cercar el consens 

màxim entre institucions i encabir cada proposta d’ordenació en la seva escala.  

 

El Sr. Martí planteja el caràcter jurídic de les determinacions de l’espai funcional per si cal elevar-

ho als treballs del Pla director urbanístic metropolità. Afegeix el Sr. Carreras que s’ha d’estudiar 

si algunes propostes de modificació puntual del planejament es poden incorporar en la MPGM 

en tràmit, sempre que no hi hagi conflicte i en consens amb els Ajuntaments. El Sr. Diego planteja 

que la dificultat de modificar el planejament no pot ser un criteri per a decidir els àmbits de l’espai 

funcional que s’incorporen a la MPGM, assenyalant el Sr. Carreras que es pot justificar establir 

un calendari de modificacions puntuals del planejament general en diverses fases. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

Sense més intervencions, a les 14:05 hores, es clou la sessió agraint la presència a tots els 

assistents. 
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Setena reunió 

Sessió de 7 de març de 2017 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 

Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Ramon Ferragut, en representació del Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Ordenació del 

Territori i d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Xavier Clopés. Direcció general de Forests. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Miquel Ángel Verdugo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sra. Maria Pons, en representació de la Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Manel Pacareu, en representació del Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Antoni Alarcon. Secretaria tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Joan Passola. Direcció general d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament 

de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sra. Olga Sbert. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:10 hores s’obre la sessió presidida pel Sr. Ferran Miralles, director general de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del 

dia. 
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1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 7 de febrer de 2017. 

 

2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre l’espai funcional del Parc Natural 

de la Serra de Collserola.  

El president recorda la importància de l’àmbit funcional encara que falta concretar l’abast i el 

detall d’aquest espai mentre que el Sr. Ferragut assenyala que l’informe territorial i urbanístic tant 

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona com de la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona demanen estudiar els àmbits fora del Parc 

Natural en el document de la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc 

Natural de la Serra de Collserola. 

 

3.- Presentació i debat sobre les construccions existents i el catàleg de masies. 

El Sr. Farrero exposa els criteris del document d’avanç del Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) en relació al patrimoni 

construït i remarca que una de les línies estratègiques és vincular la recuperació del patrimoni 

arquitectònic amb la conservació i millora del patrimoni natural. També recorda que és un treball 

en procés sotmès a les consideracions dels ajuntaments. A continuació passa la paraula a la Sra. 

Eugènia Vidal de l’equip redactor que presenta l’estat dels treballs a partir de tres eixos: el cens 

de les construccions del parc (evolució històrica, usos, posició geogràfica i agrupacions), el 

catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (construccions, usos, 

ampliacions i divisions horitzontals) i les construccions no incloses al catàleg (marc general, 

construccions i habitatges). Exposa que en una primera fase del treball de 748 construccions 

incloses al cens s’ha considerat que 281 són susceptibles de formar part del catàleg, mentre que 

467 en quedarien excloses.  

 

A continuació s’obre el debat sobre les diferents qüestions presentades. El Sr. Ferragut esmenta 

que la Llei d’urbanisme refereix als catàlegs municipals, asseverant el Sr. Carreras que l’objectiu 

és un únic catàleg per tot l’àmbit del Parc Natural, per bé que l’important és establir els criteris i 

definir les construccions incorporades al catàleg i les excloses. El Sr. Juvé considera que si el 

Pla general metropolità és plurimunicipal també el catàleg hauria de ser plurimunicipal, per bé 

que dos municipis ja disposen de catàleg, un aprovat definitivament (Montcada i Reixac) i un altre 

en aprovació provisional (Sant Cugat del Vallès), concloent el Sr. Farrero que s’estudiarà pels 

serveis jurídics. El Sr. Ferragut qüestiona que l’activitat artística i/o professional estigui vinculada 

al Parc Natural. La Sra. Mateos considera que no són convenients admetre usos d’equipaments 

assistencials a l’interior del Parc. També planteja a banda del criteri de l’accés, una gradació dels 

usos admesos en funció dels valors patrimonials, perquè si aquests són majors també 

augmenten les càrregues a l’hora de rehabilitar les construccions. Sobre el dubte de com s’han 

tractat les construccions incloses en la clau 8b (verd privat d’interès tradicional), es respon que 

totes han quedat incloses en les susceptibles de ser incorporades al catàleg. El Sr. Ferragut 

esmenta la necessitat d’incorporar el criteri de l’accés en transport públic i la Sra. Mateos demana 

diferenciar els usos assistencials per a la tercera edat dels de rehabilitació.  
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El Sr. Carrera exposa que amb el cens de construccions cal determinar les que són susceptibles 

d’incorporar-se al catàleg i les que no, considerant que l’important és mantenir l’estructura 

parcel·lària formada per l’edificació, l’entorn de conreu i l’extensió forestal, i que per raó de la 

forma tipològica de les masies és difícil admetre determinats usos com els assistencials. El Sr. 

Ferragut puntualitza que no es pot confondre el catàleg de masies amb el catàleg patrimonial. 

També planteja com es pot vincular la llicència urbanística amb l’obligatorietat de manteniment 

de la finca agroforestal, ja que és una càrrega ambiental i no urbanística. El Sr. Carrera remarca 

que si potencialment es poden desenvolupar més d’un ús en una construcció la càrrega del 

manteniment es pot repartir millor. El Sr. Diego considera que per admetre un ús l’important és 

la capacitat de càrrega del medi i l’impacte que genera. 

 

Sobre les ampliacions de les construccions existents, el Sr. Passola concreta que el 10 % és 

sobre el cos principal i no sobre totes les edificacions, per bé que el Sr. Juvé considera que és 

un percentatge just en el supòsit d’ampliacions vinculades a l’accessibilitat, mentre que el Sr. 

Ferragut exposa que en alguns catàlegs no s’admeten ampliacions per bé que el Pla general 

metropolità també admet un 10 % en la clau 8b, encarar que el Sr. Diego apunta que els Plans 

especials del medi natural i del paisatge acostumen a acceptar una ampliació del 20 %. 

  

El Sr. Martí exposa que s’ha presentat un llibre sobre 10 masies a la Serra de Collserola 

habitades des de fa diverses generacions i que és interessant saber el seu punt de vista sobre 

l’ús residencial al Parc, apuntant la Sra. Pons que un habitatge té menys impacte que un 

restaurant.  

 

Quant a les divisions horitzontals el Sr. Passola assevera que la dificultat no és la divisió sinó la 

conveniència d’implantar més habitatges en edificis que estan al catàleg, ja que no totes les 

edificacions admeten més d’un habitatge. 

 

Pel que fa a definir les condicions per autoritzar obres de manteniment en edificacions fora 

d’ordenació el Sr. Ferragut adverteix de l’efecte contraproduent que es puguin interpretar com 

una consolidació de l’habitatge. El Sr. Carrera proposa que es condicionin aquestes actuacions 

a la cessió del sòl amb atorgament de dret de superfície i que una proporció d’aproximadament 

300 habitatges en relació al parc d’habitatges de tota l’àrea metropolitana és petita, per bé que 

en cap cas es poden donar esperances de consolidació. El Sr. Alarcon considera que no es pot 

donar un missatge equívoc ni generar expectativa i el Sr. Farrero planteja que s’ha treballat a 

partir de les eines urbanístiques existents i que una vegada quantificades les actuacions i 

establert un pla d’etapes s’ha de traslladar a la Comissió Institucional perquè prengui una decisió 

al respecte. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

Sense més intervencions, a les 14:30 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots 

els assistents. 

  



39 

 

Vuitena reunió 

Sessió de 9 de maig de 2017 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 

Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ramon Ferragut, en representació del Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Ordenació del 

Territori i d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Xavier Clopés. Direcció general de Forests. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Miquel Ángel Verdugo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Manel Pacareu, en representació del Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Antoni Alarcon. Secretaria tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament 

de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores s’obre la sessió pel Sr. Antoni Alarcon, que excusa l’assistència del 

president. Tot seguit es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 7 de març de 2017. 
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2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre les construccions existents i el 

catàleg de masies.  

El Sr. Alarcon recorda que es poden fer aportacions a la Secretaria Tècnica sobre qualsevol dels 

aspectes presentats a la Ponència Tècnica. Esmenta que el proper dimecres 17 de maig de 2017 

s’ha convocat a iniciativa del president una sessió amb la Plataforma Cívica per a la Defensa de 

Collserola per tal que expressin les seves inquietuds i suggeriments, a banda de les reunions 

periòdiques que hi manté la Secretaria Tècnica. 

 

3.- Presentació i debat sobre el sistema d’equipaments, cementiris i serveis tècnics. 

La Sra. Vidal exposa el model del sistema d’equipaments, cementiris i serveis tècnics i l’estat 

dels treballs per a l’aprovació inicial tant del Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) com de la modificació puntual del 

Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM). Com a 

síntesi de l’exposició el Sr. Farrero explica que el model es basa en el fet que tots els equipaments 

(tant els vinculats com els emplaçats al Parc) siguin coherents amb el model d’ús públic i estiguin 

compromesos amb la gestió del Parc, sens perjudici de la titularitat pública o privada. En aquest 

sentit, s’està estudiant el parcel·lari de manera que es vehiculin els usos admesos amb la gestió 

i els valors del Parc. També assenyala que el model d’ús públic, que parteix d’una clau única de 

màxima protecció, busca establir unes illes de tranquil·litat per preservar la biodiversitat i la baixa 

antropització. Remarca que en la redacció de la MPGM s’està fent un esforç per encabir-la amb 

el model de PEPNat.  

 

4.- Torn obert de paraules. 

A continuació s’obre el torn d’intervencions i debat per part del Sr. Martí, assenyalant que tot i 

que el criteri de la MPGM i del PEPNat és no admetre dins de Parc Natural cap edificació de 

nova planta, s’ha de preveure de manera excepcional que es puguin desenvolupar equipaments 

del Parc, tal i com preveu el planejament vigent en les àrees de tractament específic. Pel que fa 

a l’ús assistencial considera que alguns dels equipaments existents encaixen bé amb el Parc 

com el de Can Puig o Torre Bertran. Demana que es reconeixi com a servei tècnic la benzinera 

de la carretera de la Rabassada i refereix el cas del cementiri de Roques Blanques en què el 

concessionari ja va promoure una reducció de l’àmbit. Pel que fa a l’equipament del Tennis 

Diagonal explica que s’ha d’analitzar l’oportunitat ja que hi ha un litigi amb els propietaris per 

l’ocupació de part dels terrenys corresponents a l’àrea de lleure de la plaça Mireia. 

 

El Sr. Serra expressa que és una bona manera diferenciar els equipaments vinculats dels 

emplaçats però li preocupa que la definició impedeixi futures necessitats no previstes, tot i 

compartir el criteri general de no admetre dins de Parc edificacions de nova planta. Assevera que 

tot i ser bona la metodologia cal estudiar més cadascun dels supòsits ja que en alguns casos no 

és clara la diferenciació o poden confluir en un mateix equipament les dues tipologies. Recorda 

que els equipaments no sempre són construccions i en aquest sentit esmenta el cas de la pedrera 

Berta, en què la regulació de la MPGM ha de deixar molt clar que no es pot reomplir amb 

qualsevol tipus de residus, proposant que l’espai es mantingui en l’estat actual, sense executar 

la restauració. Finalment remarca que la planificació d’un espai tan singular com la Serra de 

Collserola és molt complex però també s’ha d’evitar elaborar un pla amb un model de Parc que 

ignori problemàtiques molt importants com els habitatges en fora d’ordenació. Rebutja 
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plantejaments maximalistes ja que algunes qüestions no es resolen a no ser que s’implantin 

polítiques públiques molt fortes.  

 

Per la seva banda, el Sr. Carrera exposa que si no s’admeten edificacions de nova planta s’ha 

de partir de les existents que es puguin incloure al Catàleg amb diferents usos, per bé que no té 

clar que calgui atorgar la qualificació d’equipament a les realitats existents i consolidades. 

Manifesta que el principal recurs per encabir els nous equipaments ha de ser el sostre existent 

ja que es tracta d’un parc natural. També expressa que la MPGM i el PEPNat no ho poden 

resoldre tot per la qual cosa s’han de coordinar amb el Pla Director Urbanístic, ja que la 

delimitació de parc natural no és un sector on tot s’hagi de resoldre dins del seu perímetre. També 

reflexiona que davant determinats problemes calen eines noves i no es poden abordar amb els 

instruments de més de 40 anys de vigència, tenint present que s’està elaborant la nova Llei de 

territori. 

  

La Sra. Ulla comparteix el criteri de reduir el sòl qualificat d’equipament però apunta que cal ser 

curosos perquè l’edificabilitat està establerta en funció del sòl existent qualificat com a tal. En 

canvi, el Sr. Juvé li preocupa que no s’admetin equipaments de nova edificació i ho contrasta 

amb les edificacions fora d’ordenació. Reconeix com a casos singulars El Terral i Vallpineda a 

Molins de Rei, en què el PGM ho va reconèixer com a sòl urbà però el Decret 146/2010 de 

declaració de parc natural només va permetre desenvolupar-hi usos compatibles amb el parc. 

Considera que el Decret 146/2010 no va abordar correctament la delimitació ni va aportar 

solucions i en canvi va crear un problema. Recorda que si el PGM ho classifica com a sòl urbà 

ha d’estar equipat i si s’eliminen aquestes reserves no desenvolupades pot ser un argument per 

a declarar la nul.litat del planejament per no complir estàndards. També considera que en el cas 

del Terral es perd una oportunitat de fer un equipament vinculat al Parc. Sobre aquests casos, la 

Sra. Herrero puntualitza que pel Terral el PGM preveu molt sostre i la prioritat dins del Parc 

Natural és utilitzar les edificacions existents, mentre que el cas de Vallpineda és molt particular i 

s’ha d’estudiar a fons ja que hi ha una contradicció entre documents urbanístics. 

 

En aquest punt, el Sr. Diego demana tenir una visió de la xarxa d’espais naturals de Catalunya, 

i en aquest sentit, explica que els plans especials de protecció no permeten edificacions de nova 

planta excepte les vinculades al Parc, tot i que la Serra de Collserola és un parc excepcional pel 

sostre construït existent.  

 

El Sr. Carreras creu que és necessari que els Ajuntaments exposin les seves inquietuds però el 

PEPNat ha de ser un document consistent i coherent en la mesura del possible, amb uns 

objectius ben definits. Demana un esforç de clarificació per a simplificar els problemes i trobar 

solucions. Així, les reserves d’equipaments no desenvolupades dins del Parc no són 

imprescindibles per a les necessitats dels municipis. El problema són les expectatives dels 

propietaris del sòl que poden provocar la interposició de recursos contenciosos administratius 

contra el PEPNat i la MPGM. S’ha de buscar l’equilibri i en determinats casos caldrà perdre una 

mica la coherència perquè el PEPNat mantingui l’ambició però no es contamini de determinats 

riscos, com els cementiris o el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia. 
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La Sra. Guàrdia pregunta si es treballa en paral·lel la planificació amb la gestió dels recursos 

econòmics disponibles perquè s’ha de saber si el pla es pot portar a terme a nivell pressupostari. 

El Sr. Farrero afirma que s’han de quantificar els escenaris d’inversió ja que si fossin molt 

restrictius influiria en la planificació per bé que en últim terme correspon al nivell institucional 

validar aquests escenaris. Al respecte, el Sr. Carreras recorda que el planejament ha de tenir un 

programa d’actuació i una dotació econòmica però la realitat és que a vegades no s’acompleixen. 

Tanmateix, això no significa que els plans no tinguin utilitat ja que en qualsevol cas permeten 

regular a futur i prioritzar inversions tot i que el planejament no ho resol tot i només clarifica i 

apunta solucions. Sobre aquest aspecte el Sr. Serra insisteix en què com que no es preveuen 

fons extraordinaris cal ser conscients que el PEPNat, sense perdre coherència ni deixar de 

considerar la Serra de Collserola com un espai natural i no un parc urbà, ha de posar sobre la 

taula una nova mirada sobre problemàtiques antigues, ja que darrera molts d’aquests problemes 

hi ha persones, per la qual cosa en determinats casos es poden reconèixer realitats per donar 

solucions més enllà del previst al PGM. El Sr. Ferragut considera que en relació a les edificacions 

fora d’ordenació l’únic criteri bàsic és si el seu origen és legal o no, considerant el Sr. Serra que 

l’emplaçament i la forma de l’assentament també pot ser un altre criteri però que en qualsevol 

cas no s’ha de plantejar com un problema amb una única solució sinó començar a cercar altres 

solucions. La Sra. Bunyesch incideix en què si el PEPNat identifica un problema ha de buscar 

els mecanismes per a solucionar-lo. 

 

Per la seva banda, el Sr. Alarcon exposa que si l’important per al Parc és la protecció i millora de 

la biodiversitat, els habitatges fora d’ordenació empitjoren molt les condicions ambientals del Parc 

que. Expressa que la consolidació d’aquests habitatges va en contra de l’avanç de PEPNat ja 

que la prioritat és la protecció i no es pot donar una mirada d’aquesta problemàtica només des 

de l’òptica urbanística, per bé que les solucions no seran a curt termini. El Sr. Diego assenyala 

que s’han de prioritzar els aspectes de la conservació i valorar les prioritats pressupostàries 

d’inversió, ja que potser és més problemàtic per al Parc la gestió de l’ús públic que les edificacions 

fora d’ordenació. Pel Sr. Pacareu el problema és l’àmbit d’anàlisi ja que depassa el Parc Natural 

i és més propi de l’àmbit del Pla Director Urbanístic. 

 

Sense més intervencions, a les 14:30 hores, el Sr. Alarcon clou la sessió agraint la presència a 

tots els assistents. 

  



43 

 

Novena reunió 

Sessió de 13 de juny de 2017 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Diagonal, 525 – Barcelona 

Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Lluís Cabañeros i Sr. Joan Capdevila en representació del Sr. Marià Martí. Consorci del Parc 

Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Sra. Maria Pons, en representació de la Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Manel Pacareu, en representació del Sr. Rafael Bellido.  

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Antoni Alarcon. Secretaria tècnica. Barcelona Regional. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Margarita Fernandez-Armesto. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Joan Passola. Direcció general d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament 

de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores s’obre la sessió pel Sr. Antoni Farrero. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 9 de maig de 2017. 
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2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre el sistema d’equipaments, 

cementiris i serveis tècnics.  

El Sr. Farrero recorda que es poden fer aportacions a la Secretaria Tècnica sobre qualsevol dels 

aspectes presentats a la Ponència Tècnica. Esmenta que hi ha convocades durant els mesos de 

juny i juliol un seguit de reunions amb els Ajuntaments del Parc. 

 

3.- Presentació i debat sobre les infraestructures 

La presentació conté una introducció inicial, un apartat sobre infraestructures i una reflexió final 

en relació al marc legal. Les infraestructures s’agrupen en infraestructures de serveis, prevenció 

d’incendis i infraestructures de vialitat. Les propostes  difereixen segons es tracti 

d’infraestructures inherents al Parc, a regular en la Pla especial, o de pas, per les quals 

s’estableixen un sèrie de restriccions i condicions. El Sr. Farrero planteja una sessió de treball i 

proposa obrir el torn de paraules al final de cadascun dels apartats. Apunta també la necessitat 

d’un estudi ambiental i paisatgístic específic pel que fa a la Mina Berta. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

Infraestructures de serveis 

El Sr. Farrero subratlla que pel que fa a les xarxes d’aigua i gas, no es detecta la necessitat de 

nous traçats de pas. En canvi, caldria incidir en relació a les infraestructures de pas de la  xarxa 

elèctrica i de telecomunicacions. Pel que fa les infraestructures inherents al parc, es planteja la 

necessitat de mesures d’estalvi i l’obligatorietat de comptar amb sistemes de sanejament a nivell 

secundari i, si és possible, terciari. Es planteja també la necessitat de comptar amb una regulació 

genèrica pel que fa la es obres de millora i ampliació de les infraestructures existents a partir de 

l’experiència del CPNSC. 

 

El Sr. Carreras considera que cal informació de la xarxa en baixa i el sistema de sanejament de 

les construccions del parc. Així mateix, planteja localitzar i, si pot ser, dimensionar els possibles 

sistemes de sanejament basats en sistemes naturals de depuració. El Sr. Jové afirma que en els 

barris de muntanya de Molins de Rei, el sistema de sanejament és separatiu i connectat a la 

xarxa municipal. Per la seva banda, el Sr. Alarcón recorda que cal considerar els wetland com a  

sistemes naturals de depuració des de dos punts de vista: la reducció de residus i la millora de 

la biodiversitat. El principal desavantatge d’aquests sistemes seria l’ocupació extensiva. La Sra. 

Ulla proposa introduir en la regulació dels usos el tractament de les aigües negres. 

 

El Sr. Dalmases pregunta per les captacions d’aigua no regularitzades. El Sr. Cabañeros li respon 

que la majoria  estan regularitzades però que caldria revisar algunes situacions, com és el cas 

de l’àmbit de Can Rabella, i les captacions dels horts irregulars, com els ubicats al Torrent del 

Cargol. Tot i que l’ACA n’està assabentada el seguiment es fa difícil. La Sra. Ulla recorda que a 

Sant Just es dona la circumstància que hi ha fins i tot mines en actiu. 

 

Es debat el contingut i abast de la normativa en relació les obres de millora i ampliació de les 

infraestructures existents. Els Srs. Cabañeros i Capdevila afirmen que caldria prioritzar el pas 

per camins. La Sra. Pons apunta que es difícil parametritzar aquests conceptes i que la normativa 

hauria de ser molt genèrica.  
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Pel que fa a la xarxa elèctrica, el Sr. Dalmases apunta la necessitat d’aïllar alguna de les parts 

conductores dels suports per prevenir l’electrocució d’aus, en especial les rapinyaires. Donat l’alt 

cost d’aquesta mesura i que són espècies molt territorials, el Sr. Diego proposa localitzar en el 

Pla especial aquells trams especialment conflictius. El Sr. Farrero planteja que podria ser una 

mesura a incorporar en els nous traçats i quan es fan actuacions de manteniment de les 

infraestructures existents. La Sra. Ulla demana que s’estableixi també un pla d’etapes pel que fa 

als punts crítics detectats. 

 

Quant al desmantellament de les línies obsoletes quan quedin sense ús o quan poden ser 

fàcilment anul·lades amb una major utilització de la xarxa existent, la Sra. Pons suggereix que a 

banda de regular-ho al pla, caldrà pactar amb les companyies. El Sr. Carrera pregunta si estan 

identificades les línies obsoletes. El Sr. Alarcon respon que hi ha un treball de Barcelona Regional 

de 2013 que conté una proposta de racionalització de les línies elèctriques amb aquesta 

informació.   

 

 La presentació sobre les telecomunicacions es basa en el Pla d’ordenació ambiental 

d’infraestructures de radiocomunicació. Els Srs. Cabañeros i Capdevila subratllen el gran nombre 

d’antenes del Parc que no consten en el Pla ambiental. Es discuteix també l’abast de les 

propostes del pla especial en relació a les determinacions d’aquest pla sectorial. La Sra. Ulla 

proposa requerir la tramitació d’una pla per a la instal·lació de noves antenes. El Sr. Serra 

demana que no es colonitzin nous turons. La Sra. Mateos fa notar que la majoria d’àmbits 

delimitats per a la implantació de noves antenes estan situats al terme municipal de Barcelona. 

La Sra. Fernandez-Armesto recorda les necessitats específiques de la xarxa Rescat. Les dues 

tècniques de l’Ajuntament de Barcelona es comprometen a estudiar el pla sectorial i fer un retorn 

a la Ponència. El Sr. Dalmases apunta que caldria tenir en compte també l’àmbit d’influència de 

les radiofreqüències. Així mateix, es debaten també les implicacions d’instal·lar antenes a les 

torres de guaita per a la salut dels treballadors. 

 

Es conclou que pel que fa a les infraestructures de telecomunicacions caldrà determinar les 

possibles necessitats i restringir les noves antenes al sòl urbà o en instal·lacions existents. 

S’acorda fer un cens d’antenes al parc a partir de la informació del CPNSC i diferenciar les que 

s’han implantat legalment.  

 

Prevenció d’incendis  

El Sr. Farrero precisa que l’objectiu d’incloure la xarxa de prevenció d’incendis en la presentació 

obeeix a la necessitat de valorar-la en el pla econòmic i financer. El Sr. Diego destaca les 

particularitats de l’aprovació dels plans de prevenció d’incendis. Es debat també la gestió forestal 

per a la prevenció dels grans incendis forestals, especialment la delimitació de punts estratègics 

de gestió (PEG) per a la reducció de combustible. El Sr. Alarcon apunta que caldrà limitar la 

definició i gestió d’aquests punts en funció dels valors del parc. Es proposa integrar el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la redacció del Pla especial pel 

que fa a la prevenció d’incendis. 
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Infraestructures de vialitat  

Pel que fa a la xarxa rodada, el Sr. Carrera pregunta per les reserves situades fora de l’àmbit del 

Parc Natural, especialment les reserves corresponents al túnel d’Horta. El Sr. Carrera i la Sra. 

Mateos valoren la idoneïtat d’incloure aquests terrenys en la Modificació puntual del pla general 

metropolità. La Sra. Ulla demana un esquema de la xarxa rodada on constin tant les carreteres 

principals com les pistes del parc i pregunta per les propostes en relació a les seccions dels vials. 

La Sra. Herrero respon que es regularan per normativa les seccions tipus i que actualment 

s’estan ajustant les amplades. Així mateix, caldrà definir els paràmetres a tenir en compte en els 

encreuaments. 

 

Quant a la xarxa ferroviària, la Sra. Bunyesch expressa la seva oposició al traçat indicatiu del 

túnel corresponent al Turó de Montcada.  

 

Pel que es refereix a la xarxa de camins, es debat la jerarquia dels camins del Parc. El Sr. Diego 

menciona una jerarquia relacionada amb l’ús públic. D’altra banda, la Sra. Ulla demana una 

categorització a partir de les característiques físiques dels camins. El Sr. Farrero subratlla l’èxit 

de la política de tancament de camins i les dificultats de manteniment de la xarxa viària 

secundària. El Sr. Capdevila menciona l’exemple del camí de la Samson fins Santa Creu 

d’Olorda.  El Sr. Farrera planteja que caldrà tenir en compte en els pressupostos del Parc 

l’acondicionament dels accessos a determinades construccions tradicionals, com Can Tintorer, 

Can Borrell o Can Portell. Es conclou que la xarxa rodada pròpia del parc ha de comptar amb un 

nombre reduït però suficient de camins ben mantinguts.  

 

Marc legal 

La presentació finalitza amb un apunt sobre l’abast de les determinacions del PEPNat quant a 

les infraestructures de pas. En una intervenció anterior, el Sr. Carrera reflexiona de la necessitat 

de definir els traçats i la localització de les grans infraestructures en els plans d’escala més local. 

El Sr. Juvé també ha preguntat prèviament sobre la jerarquia entre els plans sectorials i 

urbanístics i ha plantejat la possibilitat d’elevar el PEPNat a la categoria d’un pla director. Per la 

seva banda, el Sr. Diego recorda la relació entre el Decret de Parc Natural i el PEIN, un pla 

sectorial. La Sra. Pons respon que el PEIN, si bé imposa certes limitacions al pas 

d’infraestructures, no les prohibeix. La Sra. Ulla, citant la intervenció del Sr. Carrera, proposa la 

definició de les diferents alternatives de traçat des del PEPNat, com a pla d’escala més local. Es 

posposa el debat sobre el marc legal i l’abast de les determinacions del PEPNat a una sessió 

posterior.  

 

Programació 

El Sr. Miralles demana que es convoqui la Comissió Institucional al mes de setembre, que es 

programin  les ponències tècniques dels mesos de juliol, setembre i octubre, i que s’estableixi un 

període de treball per tal que l’equip redactor pugui finalitzar el document.  

 

Sense més intervencions, a les 14:40 hores, el Sr. Alarcon clou la sessió agraint la presència a 

tots els assistents. 
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Desena reunió 

Sessió de 11 de juliol de 2017 

 

A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  

Av. Diagonal, 523-525 – Barcelona 

Seu de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Ramon Ferragut, en representació del Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Ordenació del 

Territori i d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Xavier Clopés. Direcció general de Forests. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Miquel Ángel Verdugo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Joan Mamano. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sr. Manel Pacareu, en representació del Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Antoni Alarcon. Secretaria tècnica. Barcelona Regional. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Miguel Ángel Gago. TÉCNICA Y PROYECTOS, SA (TYPSA). 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:15 hores s’obre la sessió i es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 13 de juny de 2017. 

 

2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre infraestructures.  

El Sr. Farrero comenta que no hi ha aportacions i recorda les reunions de la Secretaria Tècnica 

amb els Ajuntaments així com el calendari de les properes sessions de la Ponència Tècnica. 
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3.- Presentació i debat sobre la delimitació del sistema hidrogràfic. 

El Sr. Farrero explica que s’ha contractat a l’empresa TYPSA per a la zonificació dels espais 

fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola i que els criteris utilitzats es consensuaran amb 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Dóna la paraula al Sr. Gago que explica com s’ha realitzat 

l’estudi, amb la definició de les conques i la obtenció de cabals i la conseqüent zonificació de 

l’espai fluvial, definint el sistema hidrogràfic principal com l’àmbit format pel domini públic hidràulic 

més una franja de 5 metres. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

El Sr. Ferragut demana que els criteris estiguin consensuats amb l’ACA per quan hagi de fer 

l’informe sectorial preceptiu en la tramitació del planejament i que es localitzin els punts de flux 

preferent per no emplaçar equipaments o no admetre usos en la normativa urbanística. Pregunta 

si a part de dibuixar el sistema hidrogràfic l’estudi també proposa un catàleg d’actuacions per 

deixar net aquest espai. El Sr. Gago respon que l’estudi conté dues propostes: la primera és 

senyalitzar les zones perilloses, sobretot en els trams on la riera i el camí coincideixen, alguns 

de forma històrica, i la segona refereix al cas de construccions en el sistema hidrogràfic, en què 

el risc és màxim perquè es tracta del període de retorn de tres anys per la qual cosa cal actuar 

en aquests punts. 

El Sr. Carrera pregunta si s’ha comprovat si el sistema hidrogràfic inclou la vegetació de ribera i 

si la identificació de punts conflictius és exhaustiva, responent el Sr. Gago que normalment tota 

la vegetació de ribera està dins de la delimitació del sistema perquè el període de retorn és molt 

baix i que tot el que està modelitzat està localitzat perquè s’ha comprovat in situ. Sobre la 

possibilitat d’ampliar el catàleg d’actuacions sobretot per a analitzar els espais connectors, 

considera que ampliar l’abast de l’estudi més enllà del sistema hidrogràfic comportaria l’estudi de 

moltes edificacions i que en qualsevol cas en sòl no urbanitzable no es pot edificar i fora d’aquest 

sòl la legislació preveu excepcions. 

El Sr. Juvé planteja que es pot produir una contradicció quant a la riera de Vallvidrera al pas pel 

terme municipal de Molins de Rei entre la delimitació segons el planejament  aprovat els anys 

2014 i 2015 (basat en el criteri de Q-10) i la proposta presentada (basada en el Q-3, més 5+5 

metres), explicant que en l’espai delimitat pel criteri de Q-10 que és sistema hidrogràfic urbanístic 

s’ha fet la neteja de la riera i es faran actuacions d’acord amb el projecte d’urbanització. El Sr. 

Gago assenyala que segurament no hi ha moltes diferències en la delimitació del sistema 

hidrogràfic utilitzant el criteri del Q-1O que el de l’estudi.  

El Sr. Dalmases planteja si està previst vincular aquest estudi amb el de Barcelona Regional en 

l’àmbit de la riera de Vallvidrera quant a la connectivitat i el dimensionat dels ponts de la carretera 

i el ferrocarril. El Sr. Farrero exposa que a banda de l’estudi sobre el sistema hidrogràfic s’ha de 

tenir en compte el catàleg d’actuacions i el seu cost econòmic. 

El Sr. Carrera demana sobre el manteniment dels elements hidràulics, assenyalant el Sr. Gago 

que cada propietari se n’ha de fer càrrec del manteniment, ja sigui l’Ajuntament, l’ACA o el gestor 

de la infraestructura, i que normalment no hi ha acumulació de sediments però sí de canya i 

alguns problemes d’erosió. 
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El Sr. Serra pregunta si en l’estudi es recullen les làmines d’aigua artificials com els 

embassaments, contestant el Sr. Gago que no hi ha cap estudi addicional, com tampoc s’ha 

tingut en compte el projecte de laminació de la riera de La Salut com planteja el Sr. Martí, ja que 

sempre es contempla la situació actual i no projectes no executats. 

El Sr. Miralles demana si existeixen a la Serra de Collserola elements relacionats amb l’aigua 

d’interès patrimonial, assenyalant la Sra. Vidal que quan es va encarregar el cens de 

construccions es va preveure mapificar les fonts i els altres elements d’interès patrimonial 

relacionats amb el sistema hidràulic. 

El Sr. Dalmases exposa la problemàtica de les extraccions d’aigua en relació al cabal ecològic i 

l’afectació a la vegetació de ribera, argumentant el Sr. Gago que les captacions d’aigua estan 

més vinculades a episodis de pluges fortes que no a cabdals regulars, que és el que s’ha fet 

servir per modelitzar. 

El Sr. Serra assevera que el sistema hidrogràfic és un sistema preventiu en el planejament i a la 

vegada aquest sistema té funcions naturals i patrimonials que corresponen a un altre vessant 

d’estudi. En aquest sentit, el Sr. Farrero apunta que en la sessió sobre estratègia ecològica 

s’abordarà el sistema hidrogràfic des del punt de vista de la seva funcionalitat natural i de 

connectivitat. 

El Sr. Ferragut aborda la necessitat de ser curosos en la definició del sistema hidrogràfic, ja que 

com a sistema el sòl és de titularitat pública, mentre que la resta que és zona de servitud i de 

policia el sòl pot ser públic o privat. Insisteix que ha de quedar clar el que és domini públic mentre 

que la resta són criteris o condicions a imposar al titular del sòl. Al respecte, el Sr. Gago considera 

que l’important és deixar lliure la zona fluvial i és la legislació sectorial qui determina les 

condicions d’ús d’aquest sòl sens perjudici de la seva titularitat públic o privada. El Sr. Juvé 

exposa que al sector de la Rierada la delimitació del domini hidràulic a partir del criteri del Q-10 

comporta que aquest sòl és públic i de cessió. 

La Sra. Mateos considera positiu la franja de 5 metres inclosa dins del sistema hidrogràfic, mentre 

que el Sr. Clopés planteja el dubte d’incloure aquesta franja ja que des del punt de vista de la 

gestió és millor que ho assumeixi el propietari del sòl sobretot per a les neteges de les capçaleres 

de la zona fluvial que afecta al bosc de ribera. Sobre aquest aspecte el Sr. Farrero remarca que 

cal diferenciar la delimitació del sistema hidrogràfic en tant que té efectes sobre els riscos i els 

usos admesos i la gestió de l’àmbit i el tractament de la vegetació. Conclou el Sr. Miralles que 

s’ha de plantejar si es pot assumir econòmicament la condició de sistema en tant que sòl públic. 

Finalment, el Sr. Miralles exposa la proposta de convocar una reunió de la Comissió Institucional 

el mes de setembre per tal de validar tots els treballs que s’han elaborat i presentat a la Ponència 

Tècnica, amb la finalitat d’encarar la redacció del document d’aprovació inicial a finals d’any. 

Sense més intervencions, a les 14:30 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots 

els assistents. 
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1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 11 de juliol de 2017, amb l’esmena següent en la part 

final del segon paràgraf del punt 4 de l’ordre del dia: on diu “en qualsevol cas en sòl urbà no es 

pot edificar”, ha de dir “en qualsevol cas en sòl no urbanitzable no es pot edificar”. 

 

2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre sistema hidrogràfic.  

Es fa esment als suggeriments que ha enviat a la secretaria tècnica el Sr. Xavier Clopés en 

relació a la delimitació del sistema hidrogràfic especialment als inicis de conca i al tractament de 

la vegetació de ribera. 

 

3.- Presentació i debat sobre instruments de regulació. 

El Sr. Oriol Monclús inicia l’exposició dels instruments de regulació, remarcant que s’està 

treballant en un text articulat que no es pot tancar fins que no s’acabi el document, ja que la 

normativa és la síntesi en termes jurídics de la proposta d’ordenació. Concreta que no explica el 

text articulat sinó l’estructura i el contingut de la normativa tant de la modificació puntual del Pla 

general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM) com del Pla 

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

(PEPNat) segons el model de Parc que es proposa. Finalment, assenyala que la normativa es 

completa amb l’eina multicriteri que no la substitueix sinó que és un instrument d’anàlisi que serà 

objecte d’explicació en el grup de treball específic.  

A continuació, s’obre el torn d’intervencions que demanen aclaracions sobre aspectes concrets 

del text articulat, com per exemple la gestió del PEPNat i els plans de desenvolupament, els 

criteris d’intervenció en els Espais de Regulació Espacial (ERE) amb assentaments edificatoris 

o el llistat d’hàbitats. 

El tractament dels assentaments edificatoris fora d’ordenació genera diverses aportacions. El Sr. 

Carreras considera que la solució ha de ser global sense distincions, mentre que el Sr. Miralles 

exposa que tot i que el marc legal urbanístic no pot regularitzar aquests assentaments el Decret 

146/2010 reconeix l’especificitat d’alguns d’aquests assentaments en incloure’ls dins dels ERE i 

que en qualsevol cas cal millorar el seu encaix amb el Parc. El Sr. Carrera esmenta que a partir 

de l’extinció immediata o diferida el planejament ha de donar una resposta a aquesta 

problemàtica bé en el PEPNat o bé al Pla Director Urbanístic en tant que ambdós documents 

estan en tràmit. El Sr. Alarcon remarca que més enllà de la distinció entre les edificacions 

construïdes abans del 1976 o en posterioritat s’ha d’abordar el problema des de l’impacte que 

tenen les construccions en l’espai natural i cal jerarquitzar per prioritzar les actuacions, per 

exemple les que afecten un connector. El Sr. Ferragut remarca que qualsevol actuació que 

s’admeti en aquestes edificacions ha de tenir com objectiu la millora ambiental del Parc i que en 

cap cas es pot entendre que són actuacions tendents a la millora de les condicions urbanístiques 

per assimilar-les a sòl urbà. També cal tenir en compte que estan emplaçades en sòl no 

urbanitzable i el cost de les actuacions no pot ser a càrrec dels propietaris. La Sra. Pons recorda 

que abans d’enderrocar cal expropiar i obtenir el sòl de titularitat pública ja que difícilment es 

podrà imposar al propietari tant l’enderroc com el posterior manteniment del terreny. 
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En relació a les actuacions d’encaix, el Sr. Carreras assenyala que cal tenir en compte que 

l’objectiu final per les edificacions fora d’ordenació situades al Parc Natural sempre és l’extinció, 

que pot ser immediata o diferida, i que si es comença a plantejar les condicions d’integració no 

es resoldrà el problema. En aquest sentit, qualsevol actuació de millora ambiental, no urbanística, 

s’ha d’entendre en el context de l’extinció diferida.  

El Sr. Miralles considera que el PEPNat ha d’establir les prioritats d’actuació amb un pla d’etapes 

concret i que per això el Consorci com a òrgan de gestió hauria de tenir més capacitat executiva. 

El Sr. Ferragut afirma que no té sentit marcar un objectiu i no fixar un calendari d’actuació, 

remarcant el Sr. Carrera que cal valorar el fet que totes les Administracions implicades en el 

PEPNat també formen part dels òrgans de govern del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola. 

D’altra banda, tant el Sr. Dalmases com el Sr. Diego assenyalen que en la Normativa del PEPNat 

caldria incloure la previsió específica que no sigui necessària la revisió del PEPNat per actualitzar 

els llistats de conservació d’espècies protegides sinó que també es consideri el PEPNat com un 

pla de gestió i no només d’ordenació. El Sr. Diego comenta que la modificació de la Llei d’espai 

naturals aprovada amb la Llei d’acompanyament de pressupostos de la Generalitat per al 2017 

introdueix canvis en la configuració i naturalesa jurídica dels plans especials de protecció que es 

formulin en endavant. Així mateix, la Sres. Ulla i Pons remarquen la necessitat de concretar quina 

tipologia de determinacions s’establiran per a l’àmbit funcional, recordant el Sr. Miralles que la 

jurisdicció contenciosa administrativa ha avalat la possibilitat que l’àmbit territorial dels plans 

d’ordenació dels parcs naturals (com el dels Aiguamolls de l’Empordà) incloguin sòls fora de 

l’espai protegit amb normativa d’obligat compliment, seguint l’esquema dels plans territorials que 

classifiquen les determinacions en normes, directrius i recomanacions. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

El president fa esment que la Ponència Tècnica serà el proper 10 d’octubre de 2017 sobre 

estratègia ecològica i que ha convocat la Comissió Institucional pel dia 27 de setembre de 2017 

per la qual cosa demana als tècnics que insisteixen en la presència dels alcaldes i alcaldesses 

ja que és important. 

Sense més intervencions, a les 15 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots 

els assistents.  
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Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:10 hores s’obre la sessió i es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 12 de setembre de 2017. 

 

2.- Síntesi de les aportacions de la sessió anterior sobre instruments de regulació.  

No hi ha aportacions de la sessió anterior.  
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3.- Presentació i debat sobre estratègia ecològica. 

El Sr. Farrero inicia l’exposició sobre estratègia ecològica indicant que es tracta d’un element 
transversal i central del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (PEPNat). També comenta que el marc legal actual d’aplicació als 
espais naturals és molt complet per la qual cosa és important que el PEPNat sigui propositiu i 
proactiu més que restrictiu, en la mesura que la normativa vigent ja limita els usos i activitats 
permesos en el Parc Natural. Continua l’exposició el Sr. Alarcon remarcant el valor ambiental del 
Parc dins del territori metropolità i explicant l’aplicació i les directrius de l’estratègia ecològica. 

Posteriorment s’obre el torn de paraules, assenyalant el Sr. Diego que l’enfocament de 
l’estratègia ecològica a partir de la gestió dels processos naturals li sembla molt encertat, sense 
perdre de vista els aspectes que condicionen l’espai. Sobre el llistat d’espècies i hàbitats protegits 
que el Decret 146/2010 obliga a incorporar al PEPNat, considera que forma part d’una visió 
estàtica que és una equivocació perquè el que cal analitzar és si la gestió dels processos acaba 
sent positiu o negatiu pels hàbitats i les espècies. Afirma que l’estratègia ecològica ha de ser 
dinàmica i ha d’identificar els processos que beneficien o perjudiquen els objectius de 
conservació. Sobre la zonificació, encara que la Serra de Collserola té un cert grau 
d’homogeneïtzació que la permet, considera que tampoc ha de ser estàtica ni respondre a una 
situació fixa sinó a un procés, ja que en determinats àmbits l’estratègia pot ser potenciar o 
permeabilitzar processos antròpics i en d'altres potenciar els naturals. El Sr. Carrera considera 
que cal un balanç dels últims anys a nivell ecològic i que s’han d’especificar les intervencions per 
evitar la fragmentació interna de la Serra de manera efectiva. També esmenta que aquest 
aspecte és bàsic per a valorar l’estratègia ecològica i això implica certa zonificació perquè tot no 
és homogeni. El Sr. Alarcon confirma que en els àmbits de connectivitat el PEPNat proposarà 
actuacions concretes. 

El Sr. Miralles reflexiona sobre els aspectes més innovadors del PEPNat, en el sentit de valorar 
si aplicar un model de Parc basat en una visió dinàmica dels processos requereix altres 
instruments a banda de la normativa (que recull els aspectes no canviants), el programa 
d’actuació i l’eina que permet una gestió adaptativa. Al respecte el Sr. Farrero esmenta que els 
objectius del programa d’actuació han de ser assolibles segons el compromís econòmic de 
l’Administració, explicitant el Sr. Ferragut que si determinades actuacions comporten 
expropiacions també ha d’estar previst i valorat al PEPNat. 

El Sr. Serra emfatitza que el PEPNat ha de tenir valor i solidesa en termes de projecte. Això 
significa entrar en el detall de com s’implementa, incorporar el cost econòmic de les actuacions i 
no limitar-se a enumerar objectius genèrics. Creu que seria un error invalidant del PEPNat no 
entrar en el detall de les problemàtiques com ha succeït amb el Pla general metropolità i el Pla 
especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola. Sobre la visió dinàmica 
que incorpora el PEPNat considera que no és incompatible la idea de clau única urbanística amb 
un criteri multifuncional d’anàlisi individual dels projectes específics. 

Sobre les infraestructures de pas es constata que és difícil una vegada construïdes obligar als 
gestors a revertir l’afectació al medi però el PEPNat sí que ha d’identificar els projectes existents i 
proposar directrius de millora de la connectivitat. 

 

A continuació es debat sobre l’eina multicriteri, considerant el Sr. Miralles que el PEPNat 
s’enfronta a tres grans reptes: el propi document de Pla, que com tot instrument de planejament 
pot ser més o menys obert a nivell propositiu, el debat sobre el model ecològic i la clau única 
urbanística amb la incorporació de l’eina multicriteri, com aspectes més innovadors per abordar 
el dinamisme dels espais naturals. També exposa que en el cas de la Serra de Collserola el 
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PEPNat ha d’incorporar aspectes projectuals per aconseguir els objectius de preservació. 
Remarca l’eina multicriteri com a instrument no només d’anàlisi de projectes concrets sinó també 
de seguiment per a prioritzar les actuacions al Parc. El Sr. Carreras recorda que si s’elimina l’eina 
la normativa ja és molt restrictiva i que en qualsevol cas l’eina no estableix els usos urbanístics. 
El Sr. Diego assevera que sens perjudici de l’eina en la normativa sí que s’han d’establir els 
criteris per intervenir. El Sr. Carrera remarca que l’eina també és un instrument per valorar la 
informació i fer canvis en la gestió que ha de ser adaptativa ja que els plans han de tenir un 
seguiment a través de la gestió. El Sr. Juvé considera que el repte és que la normativa i els 
plànols d’ordenació han de ser capaços de contenir el model de Parc del PEPNat, que és un 
planejament híbrid. Per la seva banda, la Sra. Ulla esmenta que els plànols que incorpora l’eina 
(com el de valors ecològics o vulnerabilitat) han de tenir una versió inicial en el moment 
d’aprovació del PEPNat per analitzar després com evolucionen els processos ecològics. No són 
plànols normatius però cal saber el punt de partida per a valorar la gestió adaptativa. 

 

4.- Torn obert de paraules. 

El Sr. Farrero explica que s’enviarà a tots els membres de la Ponència Tècnica les presentacions 
de cadascuna de les sessions. 

Sense més intervencions, a les 13:50 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots 
els assistents, recordant que ara es dóna temps a l’equip redactor per tal que a principis de gener 
de 2018 es pugui tenir enllestida un primer esborrany del PEPNat i començar la discussió prèvia 
a l’aprovació inicial. 
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Sr. Joan Carles Sallas, en representació de Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Jordi Vila. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Laura Cid. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. José Francisco Diego. Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sra. Maria Pons. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 11:25 hores, el Sr. Farrero excusa l’absència del President de la Ponència Tècnica i 

obre la sessió passant a desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 10 d’octubre de 2017. 
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2.- Presentació de l’esborrany de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 

del Parc Natural de la Serra de Collserola i de Modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

En primer lloc, el Sr. Farrero explica el calendari previst fins a l’aprovació inicial dels documents, 

que es resumeix en les següents dates: 

 

‐ Data límit de retorn de les aportacions: 24 d’abril. 

‐ Ponència Tècnica per validar tècnicament el document: 15 de maig. 

‐ Comissió Institucional: 5 de juny. 

‐ Aprovació inicial pel Consell Metropolità: 26 de juny. 

 

A continuació, desenvolupa la presentació a mode de guia de lectura dels documents, emfatitzant 

els aspectes essencials del model de parc que es proposa. D’altra banda, esmenta que des del 

punt de vista jurídic no és possible tramitar el Catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable com a document annex al Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant PEPNat), sinó que 

la Llei d’urbanisme admet o bé que es tramiti com un annex a la modificació puntual del Pla 

general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant MPGM) o 

bé com un pla especial urbanístic. Finalment, per evitar haver d’endarrerir l’aprovació dels 

documents si es tramités com a pla especial urbanístic – ja que caldria iniciar l’avaluació 

ambiental – es considera com a més escaient tramitar el Catàleg com un document annex a la 

MPGM, per bé que es farà constar en la normativa urbanística que qualsevol modificació del 

Catàleg es podrà instrumentalitzar per la via de la modificació d’un pla especial urbanístic. 

Finalment explica que el procés de participació inclou no només les accions posteriors a 

l’aprovació inicial sinó que incorpora totes les reunions que s’han mantingut des d’abans de 

l’aprovació de l’avanç amb entitats diverses. 

 

3.- Torn obert de paraules. 

Obre el torn d’intervencions el Sr. Diego indicant que si alguna Administració representada a la 

Ponència proposa algun canvi important del model de Parc es comparteixi amb tothom abans de 

la propera sessió de la Ponència per tal que tothom ho pugui valorar, incidint el Sr. Farrero que 

entén que el model de Parc dels documents està acceptat per totes les Administracions i ara cal 

consensuar qüestions puntuals de cada municipi. Recorda que no serà el document de l’equip 

redactor o la Secretaria Tècnica sinó el document de la Ponència Tècnica que l’elevarà a la 

Comissió Institucional.  

 

El Sr. Sallas pregunta el motiu pel qual al sector sud del Parc corresponent a Molins de Rei i Sant 

Feliu de Llobregat que és tranquil a nivell de pertorbacions no s’ha considerat com a illa de 

tranquil·litat, responent la Sra. Cid que, a banda del criteri de la màxima superfície contínua per 

no crear illes petites, aquest àmbit està molt afectat per la contaminació acústica del corredor de 

comunicacions al costat del riu Llobregat, afegint el Sr. Martí que no és un espai de nidificació, 

aspecte que també s’ha tingut en compte. Sobre les pertorbacions al Parc, el Sr. Diego afegeix 

que cal vincular-ho també a la recuperació del medi en el cas que es pugui revertir la situació 

actual. La Sra. Cid afegeix que això és aplicable en el cas de les activitats extractives, en què si 

es recuperen aquests espais es poden ampliar les illes de tranquil·litat que hi són contigües. El 
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Sr. Juvé puntualitza que en aquest àmbit no hi ha acumulació de persones però existeixen usos 

com horts il·legals o presència d’animals de companyia que impedeixen que es pugui aplicar el 

concepte d’illa de tranquil·litat. 

 

El Sr. Carrera apunta cinc aspectes a partir de la presentació de la maqueta dels documents. La 

primera és l’establiment de directrius i recomanacions per a l’àmbit funcional en contraposició a 

les normes per a l’àmbit de Parc Natural. En segon lloc, sobre les edificacions fora d’ordenació 

pel PEPNat considera que s’ha de deixar molt clar que l‘objectiu és l’extinció per no generar 

malentesos, tot i que aquest objectiu final necessita de les figures de desenvolupament 

corresponent. Pel que fa a les infraestructures, especialment les elèctriques, remarca que la 

normativa del PEPNat incorpora condicions mínimes d’implantació. Quant al programa 

d’actuacions, proposa una programació temporal i de priorització, considerant correcte portar 

l’esforç inversor a l’inici de l’execució del Pla però proposant preveure diversos escenaris. 

Finalment, sobre les illes de tranquil·litat considera que la delimitació segons les condicions 

actuals és el punt de partida però que cal projectar el futur segons el model de Parc per veure si 

es poden incorporar nous espais una vegada recuperats. El Sr. Martí afegeix que la idea que les 

illes de tranquil·litat es puguin ampliar és correcte però aconseguir-ho serà molt difícil ja que 

s’han d’aplicar molts esforços en controlar les actuals, recordant que amb els usos disconformes 

actualment ja es pot actuar d’acord amb la Llei d’urbanisme. 

 

A continuació, el Sr. Carrera cita la tipologia d’instruments que requereix la intervenció sobre els 

espais per part de la planificació: d’ordenació, normatius, de programació, gestió, seguiment, 

legislatius, governança, participació, concertació i relació amb el planejament sectorial, afegint el 

Sr. Carreras que tots aquests instruments són necessaris però uns pertanyen a l’àmbit urbanístic 

o del medi natural però altres no són objecte del PEPNat, per la qual cosa no han de formar part 

del document perquè dificultarien la seva aplicació, tenint en compte que el document ha de ser 

d’execució clara. 

 

El Sr. Sallas considera que l’eina multicriteri és un instrument d’anàlisi per valorar l’evolució del 

Parc des de l’any 1987 amb l’aprovació del Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural 

del Parc de Collserola fins a l’any 2010 amb la declaració de Parc Natural. També proposa que 

pensi en escenaris de futur quant a espais que ara no reuneixen bones condicions ambientals 

però es poden recuperar. També destaca la xifra de desqualificacions urbanístiques de sistemes 

que proposa la MPGM ja que és el resultat d’una reivindicació històrica. El Sr. Farrero respon 

que l’eina fixa una metodologia per avaluar el compliment del PEPNat però que en el document 

també hi ha anàlisi de l’anterior model del PEPCo, com per exemple el medi natural o l’ús social. 

 

El Sr. Juvé introdueix la reflexió entorn de la disciplina urbanística, que proposa que es delegui 

en el Consorci del Parc perquè l’òrgan gestor té la visió unitària del medi natural, a banda que 

els Ajuntaments també tenen moltes dificultats per aplicar-la tant en el sòl urbà com especialment 

en el no urbanitzable. Al respecte el Sr. Farrero explica que en el darrer Consell Metropolità es 

va aprovar un esquema de conveni per abordar la disciplina urbanística en el Parc Agrari del Baix 

Llobregat i el Parc Natural de la Serra de Collserola, per bé que cada municipis té la seva visió. 

La voluntat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és cercar la màxima concertació amb els 
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municipis i començar a actuar a partir de les infraccions comeses a partir de la seva implantació, 

no amb les anteriors. 

 

Sobre la gestió del PEPNat el Sr. Juvé remarca que el Parc té territori en nou municipis i que és 

un instrument híbrid que requereix noves eines. Considera important un òrgan gestor amb 

cooperació amb els equips tècnics municipals. El Sr. Farrero destaca que tot i que l’eina és un 

nou instrument d’anàlisi, que ha d’estar permanentment actualitzada per l’òrgan gestor, els 

informes els elaboren els tècnics. Recorda que el PEPNat planifica l’espai natural i fixa el model 

de Parc consensuat entre les Administracions però qui executa el PEPNat és l’òrgan gestor.  

 

 El Sr. Carreras recorda que és l’òrgan gestor qui ha d’utilitzar l’eina i emetre l’informe, que és 

preceptiu però no vinculant, per bé que el Sr. Martí assenyala que els Ajuntaments segueixen el 

criteri dels informes del Consorci. La Sra. Pons planteja el fet que si bé la llicència urbanística 

l’atorga l’Ajuntament amb informe de l’òrgan gestor, l’Ajuntament no tindrà accés a l’eina 

multicriteri, indicant el Sr. Carrera que el ciutadà ha de tenir accés a la informació de base de 

l’eina tot i que l’actualització correspon a l’òrgan gestor. 

 

Afegeix el Sr. Diego que cal establir indicadors i plànols de seguiment tant per vincular els 

objectius del PEPNat amb indicadors com per definir les mesures necessàries a aplicar per si els 

objectius no es compleixen. És a dir, si els indicadors són negatius respecte els objectius s’ha de 

saber si és degut a una mala aplicació o si hi ha un factor extern que ha determinat el resultat. 

Això està relacionat amb el fet que normalment no es fan programes de seguiment dels espais 

naturals i marcar indicadors pot determinar el funcionament i compliment del PEPNat, tot i que a 

vegades no s’arriba als objectius del Pla no perquè estigui mal dissenyat sinó perquè s’ha 

executat malament, per la qual cosa cal mesurar molt bé els indicadors de seguiment perquè 

condicionen molt la gestió del Pla. 
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Catorzena reunió 
Sessió de 18 de maig de 2018 

 
 
A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  
Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 
Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carreras. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Lígia Espejo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases. Diputació de Barcelona. 

Sr. Miquel Ángel Verdugo. Diputació de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sra. Elena Martí. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Jaume Escoda. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sra. Maria Pons. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Jordi Vila. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Kyriaki Ilousi. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Minerva Campos. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Pilar Vicente. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Lluís Cabañeros. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 

Membres de la Ponència Tècnica que excusen la seva assistència: 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:20 hores, el president obre la sessió recordant la importància de seguir el calendari 

establert per a l’aprovació inicial del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 

Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i de la modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo), recordant les dates 
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de 5 de juny de 2018 per a la Comissió Institucional i 26 de juny de 2018 per al Consell 

Metropolità. Considera que sempre es poden modificar aspectes en la fase d’informació pública. 

 

A continuació passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia, informant que s’ha modificat 

l’ordre de presentació dels documents. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 22 de març de 2018. 

 

2.- Síntesi de les aportacions a l’esborrany del document per a l’aprovació inicial de 

modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola.  

El Sr. Vila presenta els principals aspectes del document que s’han modificat a partir de les 

aportacions rebudes respecte l’esborrany lliurat als membres de la Ponència Tècnica. 

 

3.- Donar la conformitat al document per a l’aprovació inicial de modificació puntual del 

Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a la 

Comissió Institucional per a la seva aprovació.  

Per unanimitat dels assistents s’acorda donar la conformitat al document per a l’aprovació inicial 

de modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola i elevar-lo a la Comissió Institucional per a la seva aprovació.  

 

4.- Síntesi de les aportacions a l’esborrany del document per a l’aprovació inicial de Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 

Collserola.  

El Sr. Farrero explica que s’ha treballat amb la voluntat d’incorporar totes les aportacions sempre 

que no suposin contradir el model de Parc. En aquest sentit, els diferents aspectes que s’han 

modificat fan referència a errors materials, claredat, ordre i síntesi de redactat del document i 

detalls concrets de la proposta d’ordenació. En relació als Espais de Regulació Especial (ERE) i 

el tractament de les edificacions fora d’ordenació informa que s’està consensuant la proposta 

amb la Direcció General d’Urbanisme i els Ajuntaments de Barcelona i Sant Cugat del Vallès, 

que són els municipis on el Decret 146/2010 va incloure ERE.  

 

Sobre aspectes concrets del PEPNat, el Sr. Martí considera que no entén perquè no s’acaba el 

Passeig de les Aigües en el tram pendent de connectar a través de la carretera de la Rabassada, 

responent el Sr. Farrero que falta la valoració de l’Ajuntament de Barcelona a la proposta de 

mantenir la secció actual. 

 

Quant al programa d’actuació, el Sr. Farrero assenyala que s’ha construït d’acord amb la 

disponibilitat pressupostària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en base a 

dos conceptes: la inversió (que és forta el primer any per anar disminuint els següents 15 anys) 

i el manteniment que en canvi va augmentant al llarg del temps. Les inversions es prioritzen en 

actuacions per a garantir la connectivitat, de millora de la biodiversitat i per a regular l’ús públic. 

Al respecte, el Sr. Carrera considera que el PEPNat no pot controlar les inversions reals perquè 

el Consorci depèn dels pressupostos públics de les diferents Administracions consorciades però 



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

sí que pot establir prioritats i valorar projectes. Així mateix, el president remarca que les prioritats 

han d’estar ben identificades sens perjudici del ritme de les inversions al Parc. El Sr. Farrero 

afegeix que les inversions del Consorci s’han de centrar en les actuacions que tenen impacte en 

la connectivitat i els valors ecològics i desviar les actuacions de caràcter més urbà a d’altres 

instruments de finançament, com el PACTE o el PSG de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Sobre l’espai funcional el president proposa resumir en un informe els punts on el PEPNat intervé 

respecte la connectivitat, tenint en compte que és un aspecte crític en tant que suposa actuar 

més enllà dels límits del Parc Natural. Aquest informe també ha de servir per parlar amb la 

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola o per a l’informe que ha d’evacuar el Consell 

de Protecció de la Natura. En aquest sentit, expressa que cal visualitzar en l’àmbit funcional 

l’important contribució del món local a garantir la protecció general del Parc, ja que dins de l’espai 

protegit hi ha consens en actuar però fora dels límits hi ha dubtes. El Sr. Farrero considera que 

tot això es pot incorporar en el resum executiu. Sobre els informes de l’òrgan gestor en projectes 

o plans que afectin l’àmbit funcional, la Sra. Ulla demana aclarir quan és necessari sol.licitar 

aquest informe per part dels Ajuntaments. 

 

D’altra banda, la Sra. Pons demana una reflexió sobre la necessitat d’indicar en el PEPNat els 

elements estructurants que en cas que calgui alterar requeririen una modificació i els que es 

podrien instrumentalitzar mitjançant una modificació. Al respecte el Sr. Carreras argumenta que 

la modificació del PEPNat una vegada hagi entrat en vigor serà molt més senzilla que no pas 

l’aprovació inicial, ja que aquesta comporta elaborar tot el document i la modificació només ho 

serà d’un aspecte menor. 

 

A continuació, el Sr. Dalmases demana que el PEPNat contingui un pla de desenvolupament 

detallat que permeti que la gestió del Pla sigui més àgil, considerant el president que dins de la 

normativa es pot incorporar una indicació al respecte. 

 

Sobre l’eina multicriteri el Sr. Carreras recorda que els usos no venen determinats per l’eina sinó 

que és un instrument per analitzar projectes de gestió. Assevera que s’ha de poder explicar els 

criteris i la base de la informació per a poder fer estudis comparatius. Concretament, apunta tres 

funcions que ha de desenvolupar l’eina: subministrar indicadors, el que exigeix estabilitat en la 

informació que ha de ser actualitzada, suport a la gestió i anàlisi de projecte. Al respecte, el Sr. 

Dalmases considera que si es vol que l’eina sigui un instrument a definir posteriorment potser 

caldria eliminar la referència a la normativa i passar tota l’explicació a la Memòria i establir la 

governança de l’instrument a través d’un pla d’informació a desenvolupar per l’òrgan gestor. La 

Sra. Mateos apunta que si és un instrument de gestió la normativa ha d’estar més reglada, mentre 

que el president afirma que hi ha aspectes del medi natural que formen part de la gestió i és un 

error fossilitzar aspectes que són de gestió.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Carreras per apuntar que a diferència del sòl urbà en què l’atorgament 

de llicències és una potestat reglada en el sòl no urbanitzable l’Administració té més 

discrecionalitat, per la qual cosa en el camp del medi ambient es tendeix a diferència de 

l’urbanisme a fixar criteris ambientals i paisatgístics. El president insisteix que la gestió dels 
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espais naturals és canviant i forma part de l’òrgan gestor tenir un cert moviment en els espais 

oberts i en els usos agroforestals. 

 

El president apunta que el PEPNat conté un esforç d’ordenació urbanística però que falta 

desenvolupar directrius o objectius ambientals però també demana un marge de confiança per a 

complir amb el calendari marcat vers l’aprovació inicial. 

 

5.- Donar la conformitat al document per a l’aprovació inicial de Pla especial de protecció 

del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a la 

Comissió Institucional per a la seva aprovació.  

Per unanimitat dels assistents s’acorda donar la conformitat al document per a l’aprovació inicial 

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

Collserola i elevar-lo a la Comissió Institucional per a la seva aprovació.  

 

6.- Torn obert de paraules. 

La Sra. Ulla proposa que una vegada aprovats els documents de MPGMCo i PEPNat s’elabori 

un document de consulta únic amb els plànols i la normativa, sens perjudici que la seva tramitació 

s’hagi de fer per separat. 

 

Sense més intervencions, a les 15 hores, el president demana un marge de confiança amb la 

finalitat de complir amb el calendari marcat vers l’aprovació inicia i clou la sessió agraint la 

presència a tots els assistents 
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Quinzena reunió 
Sessió de 12 de febrer de 2019 

 
 
A C T A  D E  L A  S E S S I Ó  
Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 
Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Membres de la Ponència Tècnica assistents: 

Sr. Ferran Miralles. Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Camil Cofan. Direcció general d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat.  

Generalitat de Catalunya. 

Sr. Enric Vadell. Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.   Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Josep Ma. Carrera. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Marià Martí. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sra. Amèlia Mateos. Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Antoni Serra. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Sra. Maria Pons. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Sr. Robert Juvé. Ajuntament de Molins de Rei. 

Sr. Jaume Escoda. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Sr. Joan Carles Sallas, en representació del Sr. Rafael Bellido. Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Sra. Àngels Ulla. Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Sra. Tanit Guàrdia. Ajuntament del Papiol. 

Sra. Marta Bunyesch. Ajuntament de Montcada i Reixac. 

Sr. Antoni Farrero. Secretaria tècnica. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Antoni Alarcon. Secretaria Tècnica PEPNat. Barcelona Regional. 

Sr. Oriol Monclús. Secretari. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Ponència Tècnica: 

Sr. Roger Clot, Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Joan Passola. Direcció general d’Urbanisme.  

Sra. Loles Herrero. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Jordi Vila. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Laura Cid. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Desenvolupament de la sessió  

Essent les 12:30 hores, el president obre la sessió introduint els temes que seran objecte de la 

sessió: el resum dels principals canvis que es proposen arran de les al·legacions rebudes durant 

el tràmit d’informació pública i de participació i el calendari previst de cara a l’aprovació 

provisional tant del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de 

la Serra de Collserola (PEPNat) com de la modificació puntual del Pla general metropolità en 

l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo). 
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En relació al calendari previst el president recorda que la data clau és introduir a l’ordre del dia 

del Consell Metropolità del proper 30 d’abril la proposta d’aprovació provisional tant del PEPNat 

com de la MPGMCo, ja que anar més enllà d’aquesta data és posar en risc tot el que s’ha realitzat 

fins ara. Considera que és preferible aprovar el document que no deixar-ho en suspens. També 

assenyala que posteriorment a l’aprovació provisional, l’aprovació definitiva del PEPNat 

correspon al Govern de la Generalitat i de la MPGMCo al Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

Concretant, explica que el 25 de febrer s’enviarà a tots els membres de la Ponència Tècnica 

ambdós documents tancats  i que disposaran d’una setmana per a fer les últimes aportacions, 

abans que es lliurin per al tràmit de la Declaració Ambiental Estratègica, que ha d’incloure els 

informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’àmbit metropolità i la Subcomissió d’Urbanisme 

de Barcelona. El Sr. Farrero informa que es faran reunions monogràfiques amb els Ajuntaments 

per anar resolent totes les qüestions mes problemàtiques. El Sr. Cot demana si els ajuntaments 

tindran temps per donar una resposta al document abans que s’enviïn els documents per al tràmit 

ambiental. El Sr. Miralles considera que si aflora algun conflicte s’haurà de tractar via Comissió 

d’Urbanisme tot i que no és oportú obrir nous debats. També assevera que es va acceptar 

allargar el període d’informació pública a petició de l’Ajuntament de Barcelona però sense que 

afectés al compromís d’aconseguir l’aprovació provisional abans de les eleccions municipals. El 

Sr. Farrero remarca que en el document d’aprovació provisional no es pot modificar res – a 

excepció d’errades materials- si no és a través d’una al·legació presentada, aclarint el Sr. Cot 

que no demanen obrir nous debats sinó estudiar com s’han recollit les al·legacions al document. 

Considera el Sr. Miralles que ara només s’haurien de plantejar temes transcendents o de difícil 

gestió, ja que en qualsevol cas és preferible aprovar el PEPNat que substitueix el PEPCo que 

no. Finalment el Sr. Carrera recorda que els ajuntaments encara podran intervenir abans de 

l’aprovació provisional tant en les Comissions d’Urbanisme com en la Comissió Institucional. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de 18 de maig de 2018. 

 

2.- Donar compte del període d’informació pública i del procés participatiu. 

La Sra. Vidal explica els principals actes, formats i contingut de les sessions del procés de 

participació, que es resumeixen en un total de 578 aportacions. 

 

3.- Síntesi de les al·legacions a l’aprovació inicial de Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

El Sr. Vila presenta els principals aspectes del document que es proposen modificar a partir de 

les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública tant de particulars com per les 

Administracions. 

 

4.- Donar la conformitat als canvis proposats de cara a l’aprovació provisional de Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 

Collserola i elevar-lo a la Comissió Institucional per a la seva aprovació, de manera 

condicionada a la formulació favorable de la Declaració Ambiental Estratègica.  

Atès que el text refós encara no està tancat, s’acorda no entrar a valorar la conformitat al 

document.  
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5.- Síntesi de les al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

La Sra. Vidal presenta els principals aspectes del document que es proposen modificar a partir 

de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública tant de particulars com per 

les Administracions. 

 

6.- Donar la conformitat als canvis proposats de cara a l’aprovació provisional de 

modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola i elevar-lo a la Comissió Institucional per a la seva aprovació, de manera 

condicionada a la formulació favorable de la Declaració Ambiental Estratègica.  

Atès que el text refós encara no està tancat, s’acorda no entrar a valorar la conformitat al 

document.  

 

7.- Torn obert de paraules. 

El Sr. Sallas demana si s’ha recollit la proposta de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 

crear una nova illa de tranquil.litat, que segons els tècnics municipals era interessant per 

l’avifauna i per donar arguments per ajudar a desmantellar les antigues instal.lacions de la 

Samson. La Sra. Cid respon que les illes de tranquil.litat busquen la continuïtat, que siguin espais 

de menor pertorbació i no crear microilles dins del Parc i que atenent a l’existència de xarxa viària 

i altres activitats s’ha decidit no incloure-la. El Sr. Juvé pregunta si s’ha produït algun canvi tant 

en la qualificació urbanística de l’àmbit el Terral com en l’àmbit funcional de Molins de Rei, 

assenyalant el Sr. Vila que ambdós aspectes s’han mantingut tal i com es van aprovar inicialment. 

El Sr. Serra comparteix la necessitat de fer un esforç per a l’aprovació provisional dels 

documents, però sense obrir nous debats demana algun mecanisme per a saber com s’han resolt 

les qüestions plantejades en les al.legacions. El Sr. Passola intervé recordant que prèviament a 

l’aprovació inicial es van produir converses amb els Ajuntaments de Barcelona i Sant Cugat del 

Vallès sobre les edificacions fora d’ordenació o posteriors a l’any 1976 en sistema de parc 

forestal. Al respecte, assenyala que la SubComissió Territorial d’Urbanisme de juliol de 2018 en 

relació a unes obres a Cal Notari ha fixat un criteri més restrictiu i no va autoritzar les anomenades 

“obres d’urbanització” permetent estrictament només obres per garantir la seguretat i la salubritat. 

Per tant, aquests són elements que l’informe de la Comissió d’Urbanisme haurà de tenir en 

compte sobre el text normatiu que es aprovar inicialment quant a les obres admeses en aquestes 

edificacions. 

 

El Sr. Carrera exposa un llistat d’elements que a partir de les al.legacions rebudes poden millorar 

el contingut dels documents: 

 

- La connectivitat ecològica, sobretot la interna en tot l’eix de la riera de Vallvidrera, 

comprometent l’òrgan gestor a elaborar un pla en el termini de dos anys. 

- La permeabilitat externa, especialment en l’àmbit del corredor verd de Cerdanyola del 

Vallès, introduint una disposició transitòria que instés a la modificació del planejament 

en un termini determinat. 
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- Els edificis i instal·lacions no emparats pel planejament, incorporant una disposició 

transitòria que instés al compliment del planejament territorial en el marc de la revisió del 

planejament urbanístic. 

- La regulació del usos, afegint a la normativa els paràmetres d’assignació. 

- La xarxa viària, comprometent al canvi del caràcter de les carreteres que travessen el 

Parc mitjançant una disposició transitòria instant a elaborar un pla especial de tractament 

de la xarxa viària. 

- El paisatge, comprometent a l’Administració a elaborar les directrius del paisatge. 

- Les infraestructures d’ús públic, instant en elaborar un pla especial específic d’aquesta 

xarxa. 

- Els indicadors de la biodiversitat del Parc, comprometent a implementar instruments de 

monitorització i seguiment del compliment dels objectius del PEPNat. 

 

El Sr. Sallas reflexiona sobre el fet que des de l’aprovació del Pla territorial metropolità  de 

Barcelona l’any 2010 i fins que no s’aprovi el PDU metropolità, el PEPNat és una oportunitat per 

a definir noves claus urbanístiques també pels altres espais oberts metropolitans com Serralada 

de Marina o el Parc del Garraf, assenyalant el Sr. Vila que aquesta reflexió s’ha fet amb la 

definició de les noves claus 29 Co, 6 Co i 7 Co. 

 

La Sra. Pons pregunta sobre la gestió del PEPNat, responent el Sr. Farrero que la gestió d’acord 

amb el Decret 146/2010 de declaració de parc natural correspon al Consorci, on hi són 

representades totes les Administracions, i que ja s’ha creat una comissió per estudiar-ho. El Sr. 

Martí considera que és clar que cal encetar una nova etapa en l’òrgan gestor però no s’ha de 

barrejar el planejament (PEPNat) amb la gestió de l’espai natural. 
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5.2. Actes de les reunions de la Comissió Institucional 

 

Comissió Institucional Data 

Presentació, discussió i aprovació del document de criteris i metodologia 
per l’ordenació del Parc de Collserola 

11 de febrer de 2014 

Presentació del document d’avanç del Pla 18 de desembre de 2014 

Reestructuració de la governança, procés participatiu i estat dels treballs 25 de de maig de 2016 

Aprovació Avanç MPGM 5 d’octubre de 2016 

Addenda al Conveni i estat dels treballs 27 de setembre de 2017 

Aprovació inicial PEPNat i MPGMCo 29 de juny de 2018 

Taula 2: Calendari de reunions 2016-18: Comissió institucional. 
Font: AMB. 
 

Quarta reunió 
Sessió de 18 de desembre de 2014 

 
A C T A  D E  L A  S E S S I Ó 
c/ Dr. Roux 80. Sala del Consell 
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
Membres de la Comissió assistents: 
Sra. Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sosteniblitat 
Sr. Camil Cofan, subdirector general d’Urbanisme del Departament de Territori i Sosteniblitat, en 
substitució del director general 
Sra. María del Carmen Porro, alcaldessa accidental de Montcada i Reixac 
Sr. Albert Vilà, alcalde del Papiol 
Sr. Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern 
Sra. Mònica Santamans, Tinent d'alcalde i Presidenta de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, en substitució de l’alcalde 
Sra. Maria Eulàlia Mimó, quarta tinent alcalde d’Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en substitució de l’alcaldessa 
Sr. Pere Casajoana, tinent d'alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, en substitució de l’alcaldessa 
Sr. Ramon Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Sr. Ramon Minoves, Coordinador d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, 
en substitució del diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient 
Sr. Antoni Alarcón, Secretària tècnica PEPNat Collserola, Barcelona Regional 
Sr. Antoni Farrero, Secretària tècnica PEPNat Collserola, Àrea Metropolitana de Barcelona 
Sr. Albert Cortina, assessor jurídic de la Secretaria tècnica PEPNat Collserola 
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Altres assistents no adscrits a la Comissió: 
Sr. Lluís Balaguer, cap de servei d’Espais Naturals Protegits de la Direcció General de Medi 
Natural i Biodiversitat 
Sr. Carles Castell, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de 
Barcelona 
Sr. Albert Beltran, Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona 
Sr. Marià Martí, director gerent del Consorci del Natural de la Serra Parc de Collserola 
Sr. Enric Lambies, director de Coordinació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Seguiment 
d'Acords Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona 
Sra. Olga Meca, segona tinent d’Alcalde de Sanitat, Medi Ambient i Recursos Humans de 
l’Ajuntament del Papiol 
Sra. Elena Martí, cap de Secció de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 
Desenvolupament de la sessió. 
Essent les 13:15 hores i en absència del director general del Medi Natural i Biodiversitat, presideix 
la sessió la Sra. Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals. Tot seguit es passa a 
desenvolupar els punts de l’ordre del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació de l’Acta de la reunió anterior amb la incorporació de l’escrit de l’Alcalde 
del Papiol i l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió anterior de data 11 de febrer de 2014. El Sr. Vilà 
demana la paraula per agrair que en l’acta s’incorpori l’escrit aportat relatiu al programa de 
restauració de la pedrera Berta, a la vegada que es disculpa per la seva absència a causa d’un 
imprevist. 
 
2.- Donar compte de la signatura del Conveni interadministratiu de col.laboració per a la 
formulació, redacció i tramitació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i acords de formulació adoptats pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
La Sra. Subirà dóna la paraula al Sr. Farrero, que explica el Conveni interadministratiu de 
col·laboració per a la formulació, redacció i tramitació del PEPNat i de la modificació puntual del 
Pla general metropolità d’acompanyament al PEPNat, ja ha estat signat per totes les parts 
interessades: els Consellers d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de 
Territori i Sostenibilitat; el vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 
president del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. També explica que el Consell 
Metropolità, en sessió del dia 22 de juliol de 2014, i el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, mitjançant resolució de 28 de novembre de 2014, ja han adoptat els 
corresponents acords de formulació del PEPNat. La documentació corresponent al Conveni 
interadministratiu i als acords de formulació es va trametre juntament amb la convocatòria de la 
reunió. 
 

3. Presentació del document d’Avanç de Pla. 
La Sra. Subirà explica que es va enviar un exemplar del document juntament amb la convocatòria 
i que avui s’ha repartit a tots els assistents un resum executiu del PEPNat. A continuació, dóna 
la paraula al Sr. Farrero que comença l’exposició assenyalant els objectius generals del 
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document: compliment de l’article 8 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, i substitució del vigent 
Pla especial de protecció i ordenació del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo). 
Pel que fa a l’àmbit, tot i les peticions dels Ajuntaments de modificació de la delimitació definitiva 
establerta al Decret 146/2010 que varen estar recollides en el Document de criteris i metodologia 
per a  l’ordenació del Parc Natural de la Serra de Collserola, d’acord amb l’informe de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals, es considera que el PEPNat no és l’instrument competent per 
a modificar aquesta delimitació, a excepció de la correcció d’errades materials. Per tant, l’àmbit 
del PEPNat és l’establert pel Decret 146/2010.  
 
Tanmateix, per resoldre l’encaix del Parc amb la trama urbana, s’ha incorporat un àmbit d’estudi 
dels espais adjacents al PEPNat, conformat pels sòls amb qualificacions compatibles amb els 
objectius de protecció del Parc Natural. També informa que si l’Avanç del PEPNat rep l’aprovació 
de la Comissió institucional es preveu incloure la l’acord d’aprovació d’aquest document en l’ordre 
del dia del proper Consell Metropolità que se celebrarà el proper 27 de gener. 
 
Pel que fa al document que es presenta en relació a l’aprovat per la Comissió redactora, el Sr. 
Farrero informa que s’han incorporat totes les observacions de caràcter tècnic formulades pels 
Ajuntaments de Barcelona i Sant Just Desvern, el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i la Diputació de Barcelona, a excepció de les reflexions generals o propostes 
concretes d’ordenació que es prenen en consideració de cara l’aprovació inicial del PEPNat. Així 
mateix, també fa constar que s’esmenarà l’error material detectat en la pàgina 168 on s’ha de 
suprimir el paràgraf segon de la pàgina que diu “definició de les obres de conservació i 
manteniment admeses”. 
  
Quant que al seu contingut, explica que el document conté una memòria d’informació, una 
memòria d’ordenació, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i un programa de 
participació ciutadana, a més dels plànols i altra documentació annexa que se subministra en un 
CD que s’ha distribuit. La memòria informativa inclou una diagnosi  de l’estat actual del Parc en 
relació als valors ecològics, el context social i econòmic i el planejament territorial, sectorial i 
urbanístic. Aquesta diagnosi se sintetitza en les conclusions que s’agrupen en nou eixos temàtics: 
ecologia i preservació de la biodiversitat, espais perimetrals, model d’ús social, activitats de 
valorització dels recursos naturals, serveis ecosistèmics, patrimoni, paisatge, model de gestió i 
instrument de regulació. A la vegada, aquestes conclusions han fonamentat nou objectius 
específics del PEPNat i vint-i-una línies estratègiques. 
 
A continuació pren la paraula al Sr. Alarcón, que explica el model d’ordenació de l’Avanç del 
PEPNat. En primer lloc exposa que, a partir de la diagnosi i els objectius s’han configurat quatre 
possibles alternatives. D’aquestes,  s’ha escollit la número 3 ja que és la que permet un major 
compliment de tots els objectius: elaboració d’un nou Pla especial de naturalesa hídrida amb 
aspectes ambientals i urbanístics, derogant el vigent PEPCo i incorporant un àmbit d’estudi 
funcional adjacent als límit del Parc Natural. A partir de l’alternativa escollida, la proposta 
d’ordenació és coherent amb els objectius i s’estructura en vuit grans eixos, essent el primer i 
prioritari la preservació i millora dels valors ecològics. També esmenta que el procés de 
participació ciutadana es recolzarà en els existents òrgans de participació, com els consells dels 
ajuntaments, els consells de barri dels Districtes de Barcelona o el Consell Consultiu del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
4.- Torn de paraules.  
La Sra. Subirà obre el torn de paraules, essent la primera intervenció la del representant de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El Sr. Casajoana planteja quatre qüestions concretes: la 
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viabilitat dels ERE 1, àmbits d’ordenació específica, en tant que són assentaments edificatoris 
fora d’ordenació que en molts casos disposen dels serveis urbans però no del seu reconeixement 
urbanístic com a sòls urbans; els usos admesos en les construccions existents i l’ampliació d’usos 
en el patrimoni històric; els espais de trobada entre el Parc i la ciutat com àrees de pressió 
antròpica i de serveis per infraestructures i la no presència dels Ajuntaments en la Comissió 
redactora. En relació als dos primers punts el Sr. Cortina respon que juntament amb el PEPNat 
es formularà una modificació puntual del Pla general metropolità que podrà abordar, entre 
d’altres, els aspectes esmentats i donarà cobertura jurídica als aspectes que no pot incloure el 
PEPNat, amb la idea que la tramitació d’ambdós instruments conflueixi a partir de l’aprovació 
inicial. Pel que fa als espais de connexió entre el Parc i les seves vores, el Sr. Farrero exposa 
que l’Avanç no pot precisar l’ordenació, sinó que ha d’apuntar idees que es confrontaran amb els 
Ajuntaments. En aquest sentit, presenta diverses diapositives dels estudis previs que s’estan 
realitzant sobre aquests espais (Finestrelles, vall de Sant Just, riera de ca n’Amigó, porta de la 
Trinitat i  Penitents), amb la idea que dignifiquin l’entrada al Parc i serveixin de filtre a les activitats 
que es desenvolupen a l’interior del Parc o per situar fora de l’àmbit de Parc Natural equipaments 
com les àrees de lleure. Sobre la Comissió redactora, puntualitza que qui discuteix i aprova els 
documents és la Comissió institucional on hi són representats tots els Ajuntaments, mentre que 
la composició de la Comissió redactora es va formar no per criteris de representació sinó tècnics, 
amb la incorporació de membres de la Direcció General d’Urbanisme i de Polítiques Ambientals 
per raó de les específiques competències sobre la matèria. En aquest sentit, el Sr. Casajoana 
formula el prec d’estar informat de tot el que afecta a l’àmbit municipal. 

La Sra. Subirà assenyala que el contingut de l’Avanç és curt quant a la definició i contingut dels 
espais funcionals adjacents al Parc Natural, en la mesura que són els que han de permetre 
garantir la connectivitat. Per la seva banda, el Sr. Lambies considera que anomenar a aquests 
sòls àmbits o espais pot donar lloc a confusió amb els àmbits del Decret de declaració de Parc 
Natural. Al respecte, el Sr. Farrero proposa cercar una terminologia més precisa. El Sr. Lambies 
també exposa la possible confusió que pot crear el concepte d’assentaments il·legals en fora 
d’ordenació, atès que al Parc hi ha diverses realitats urbanístiques, per la qual cosa proposa 
anomenar-los assentaments edificatoris en fora d’ordenació, proposta acceptada per la resta 
d’assistents. 

Finalment, el Sr. Minoves agraeix la tasca tècnica realitzada en incorporar al document d’Avanç 
les observacions de la Diputació de Barcelona i posa èmfasi en el fet que dins del Parc hi viuen 
aproximadament 15.000 persones, aspecte que també caldrà tenir en compte. 

Després de les intervencions s’acorda per unanimitat elevar per a la seva aprovació al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona el document d’Avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

I no havent-hi més assumptes per tractar, essent les 14:10 hores, la Sra. Subirà dóna per 
finalitzada la sessió, agraint l’assistència als presents. 
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Cinquena reunió 
Sessió de 25 de maig de 2016 

 
D E S E N V O L U P A M E N T  D E  L A  S E S S I Ó 
Av. Diagonal, 523-525 Barcelona. Sala de reunions 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Membres de la Comissió assistents: 
- Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals, Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya  
- Sra. Eva Herrero, comissionada d’Ecologia, en substitució de l’alcaldessa de Barcelona 
- Sr. Joan Puigdomènech, regidor de Medi Ambient, en substitució de l’alcaldessa de Sant 

Cugat del Vallès 
- Sra. Elizabeth Pasamonte, regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals, en 

substitució de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès 
- Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat 
- Sr. Rafael Bellido, director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en substitució de l’alcalde 

de Sant Feliu de Llobregat 
- Sr. Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern 
- Sr. Joan Borràs, alcalde de El Papiol 
- Sra. Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac 
- Sr. Ramon Riera, en substitució del diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, 

Diputació de Barcelona 
- Sr. Camil Cofan, subdirector general d’Urbanisme, Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, en substitució del director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme 

- Sra. Montserrat Barniol, directora general de Forests, Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya 

- Sra. Pilar Díaz, vicepresidenta executiva, Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola  

- Sr. Ramon Torra, gerent, Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Sr. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica PEPNat, Barcelona Regional 
- Sr. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica PEPNat, Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Sr. Oriol Monclús, secretari Comissió Institucional PEPNat, Àrea Metropolitana de 

Barcelona  
 
Membres de la Comissió que excusen la seva assistència: 
- Sr. Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei 

 
Altres assistents no adscrits a la Comissió: 
- Sr. Marià Martí, director gerent, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
- Sr. Josep Ma. Carreras, director de Serveis d’Urbanisme, Àrea Metropolitana de 

Barcelona 
 
Essent les 12:45 h. el Sr. Miralles, president de la Comissió Institucional del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) dóna 
la benvinguda als assistents i procedeix a iniciar la sessió d’acord amb l’ordre del dia.  
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Ordre del dia. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
El Sr. Miralles pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la reunió anterior, a banda de fer 
constar que el Sr. Enric Lambies era en aquella data membre de la Comissió i no assistent no 
adscrit a la Comissió. Per unanimitat s’acorda 
 
“Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Institucional del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola de 18 de desembre de 2014, amb 
les esmenes rebudes.” 
 
2.- Presentació de nous càrrecs i reestructuració de la governança del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat). 
Presentació de nous càrrecs 
La Sra. Carme Sardà, advocada en cap del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha manifestat 
que no és necessària la modificació del Conveni interadministratiu de col.laboració signat en data 
1 d’octubre de 2014 degut a la reestructuració de les competències de Medi Natural entre 
Departaments de la Generalitat de Catalunya (Decret 212/2015, de 22 de setembre, de 
modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i Decret 2/2016, de 13 
de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya).  
 
Per tant, d’acord amb el Decret 212/2015 les referències en el Conveni al conseller/Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’han d’entendre fetes al 
conseller/Departament de Territori i Sostenibilitat, mentre que la referència al director general del 
Medi Natural i Biodiversitat s’ha d’entendre feta al director general de Polítiques Ambientals. 
 
D’altra banda, com a resultat de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015 s’han produït 
els canvis corresponents en la representació institucional dels Ajuntaments, Diputació de 
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

 
A conseqüència de l’anterior, el president proposa a tots els assistents fer una ronda de 
presentació dels membres integrants de la Comissió i s’acorda per unanimitat 

 
“Restar assabentat dels canvis derivats de la reestructuració de les competències de Medi 
Natural entre Departaments de la Generalitat de Catalunya i dels nous càrrecs institucionals de 
les Administracions locals posteriors a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.” 

 

Reestructuració de la governança 
El Sr. Miralles explica que es proposa mantenir la Comissió Institucional com a màxim òrgan de 
representació de les institucions implicades en la governança del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, la qual manté la funció d’elevar als òrgans competents els documents de PEPNat i de 
modificació puntual del Pla general metropolità (MPGM) d’acompanyament al PEPNat, per a la 
seva tramitació i aprovació. Tanmateix, per a garantir una major operativitat en la coordinació 
tècnica entre les institucions es proposa la substitució de la Comissió Redactora per una 
Ponència Tècnica, que mantindrà la funció de donar la conformitat tècnica i elevar a la Comissió 
Institucional els documents de PEPNat i de MPGM d’acompanyament al PEPNat. Finalment es 
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manté la Secretaria Tècnica que amb l’ajuda de l’equip redactor té la funció de coordinar 
l’elaboració dels documents per a la seva presentació a la Ponència Tècnica. Per unanimitat dels 
assistents s’aprova 
 
“1. Es ratifica que la Comissió Institucional del PEPNat queda integrada per les següents 
institucions (en tots els casos el representant o persona en qui delegui): 
 

-President: director general de Polítiques Ambientals 
-Generalitat de Catalunya (director general d’Urbanisme i director general de Forests) 
-Àrea Metropolitana de Barcelona (gerent) 
-Diputació de Barcelona (diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient) 
-Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (vicepresidenta executiva) 
-Ajuntaments (alcalde o alcaldessa a raó d’1 representant per cadascun dels 9 municipis: 
Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, 
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat) 

La Comissió Institucional estarà assistida per la Secretaria Tècnica (Àrea Metropolitana de 
Barcelona i Barcelona Regional) i el Secretari (Àrea Metropolitana de Barcelona) 
 

2.Es crea la Ponència Tècnica del PEPNat, que substitueix la Comissió Redactora amb les 
mateixes atribucions i que quedarà integrada per les següents institucions (en tots els casos el 
titular o persona en qui delegui): 
 

-President: Director General de Polítiques Ambientals 
-Generalitat de Catalunya (3 representants, inclou Presidència) 
-Àrea Metropolitana de Barcelona (3 representants) 
-Diputació de Barcelona (3 representants) 
-Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (1 representant) 

-Ajuntaments (1 representant per cadascun dels 9 municipis: Barcelona, Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat) 
 

La Ponència Tècnica estarà assistida per la Secretaria Tècnica (Àrea Metropolitana de Barcelona 
i Barcelona Regional) i el Secretari (Àrea Metropolitana de Barcelona)”. 
 
El Sr. Miralles assenyala la necessitat que en el termini màxim d’una setmana es comuniqui a la 
Secretaria Tècnica el nom de les persones que representaran les institucions a la Ponència 
Tècnica. 
 
3.-  Donar compte del procés d’aprovació de l’Avanç del PEPNat, dels resultats del procés 
participatiu i de l’informe dels suggeriments rebuts. Presentació del Document d’Abast 
emès per la Direcció General de Polítiques Ambientals (DGPA). 
El Sr. Miralles dóna la paraula al Sr. Farrero, que explica l’elaboració i tramitació del document 
d’Avanç del PEPNat, assenyalant que és un pla especial de naturalesa híbrida, ja que incorpora 
tant els aspectes urbanístics com els del medi natural. També exposa que tot i que legalment no 
era obligatori es va desenvolupar un procés de participació, els suggeriments del qual s’integren 
en l’expedient i es valoraran en el document d’aprovació inicial. També remarca que volgudament 
s’ha elaborat un document obert perquè l’objectiu era que,  a partir dels principis i objectius 
fonamentals de millora i preservació del Parc, es recollissin totes les aportacions. A continuació 
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el Sr. Alarcón presenta el procés de participació on s’han recollit els suggeriments als nou eixos 
del document d’Avanç, destacant les aportacions sobre usos i activitats, preservació del Parc i 
infraestructures. També informa que per la quantitat de suggeriments rebuts, s’han creat tres 
eixos nous sobre educació ambiental, mancances de la diagnosi i sobre el propi procés de 
participació. 

En aquest punt obre el torn de debat el Sr. Domènech, que pregunta si l’informe del procés de 
participació incorpora els suggeriments dels ciutadans tal i com han estat exposats o bé s’ha fet 
un filtre, responent el Sr. Alarcón que els suggeriments s’han transcrit literalment i només s’han 
agrupat en els esmentats eixos. 

La Sra. Herrero remarca la importància de la reunió de la Comissió Institucional en tant que per 
l’Ajuntament de Barcelona el PEPNat és una assignatura prioritària. També expressa que des de 
les entitats agrupades en la Plataforma de Defensa de Collserola es té la percepció que les eines 
de participació són millorables i en aquest sentit demana obrir una reflexió per a crear espais de 
treball conjunt i fer un retorn dels suggeriments rebuts, a més d’enriquir el procés amb les 
aportacions de ciutadans experts. El Sr. Alarcón precisa que la Plataforma va participar en les 
sessions de participació i ha presentat un escrit de suggeriments. La Sra. Herrero manifesta que 
de la reunió que va mantenir amb la Plataforma interpreta que l’Avanç de PEPNat no reflecteix 
les visions que ha aportat històricament sobre la protecció del Parc i que no han participat en la 
definició dels objectius. El Sr. Domènech considera que els processos de participació no poden 
començar sense cap document previ i és a partir de les aportacions de la ciutadania que els 
tècnics han de recollir els suggeriments i enriquir el document. 

El Sr. Bellido planteja que la declaració de Parc Natural sorgeix d’una demanda de la societat 
civil conformada per la xarxa d’entitats de defensa de Collserola, per la qual cosa proposa un 
procés d’audiència prèvia específic amb aquestes entitats. D’altra banda, recorda que amb la 
declaració de Parc Natural es perseguia un triple objectiu d’ampliació de la superfície de l’espai 
natural protegit, l’eliminació de les reserves viàries i la desqualificació de claus de sòl urbà dins 
del Parc. Considera que amb l’Avanç la primera qüestió està resolta amb l’àmbit funcional, però 
encara no es coneix el document de MPGM que ha de tractar les altres. El Sr. Farrero puntualitza 
que aquestes dues qüestions són de caire urbanístic i que efectivament es resoldran en la 
MPGM. Sobre l’àmbit funcional precisa que la primera vegada que es va plantejar l’Ajuntament 
de Barcelona va demanar que no s’incorporés a l’Avanç de PEPNat per estudiar-ho i que en 
canvi el procés de participació ha remarcat la importància d’aquests espais. 

El Sr. Perpinyà assegura que tot i la complexitat de la gestió del Parc i les diferents sensibilitats 
sobre la seva protecció els màxims òrgans polítics de les institucions, representades a la 
Comissió Institucional, van apostar per fer un document d’Avanç obert per recollir al màxim totes 
les aportacions dels diferents actors del territori. Considera que aquesta aposta s’ha de mantenir 
incorporant els suggeriments al PEPNat, però a la vegada s’ha de validar el treball fet i no canviar 
els acords presos sobre la governança del PEPNat.  

La Sra. Campos manifesta que la participació corresponsabilitza la ciutadania de les decisions 
però hi ha d’haver un retorn dels seus suggeriments. També demana si el document d’Avanç 
recull el problema del barraquisme i els horts marginals al Parc, qüestió que afecta especialment 
al municipi de Montcada i Reixac. El Sr. Alarcón confirma sobre el darrer aspecte que aquesta 
realitat està recollida a l’Avanç i puntualitza que si no hi ha hagut el retorn del procés de 
participació és perquè la Comissió Institucional no es reunia des del 18 de desembre de 2014, 
per la qual cosa primer aquesta havia de validar el procés realitzat per continuar la tramitació. 
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Per concloure aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Miralles recorda que la tramitació del PEPNat 
és un procés llarg que requereix consens institucional i continuïtat i sobre el procés de participació 
proposa i els assistents aproven per unanimitat que la Secretaria Tècnica convoqui una reunió 
amb la Plataforma de Defensa de Collserola amb l’assistència de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola per a explicar el punt on es troba la tramitació del PEPNat. 

A continuació, el Sr. Miralles explica el Document d’Abast de l’Avanç de PEPNat, resumint les 
seves conclusions en el fet que tot i ser un document d’Avanç es dóna per suficient des del punt 
de vista ambiental, a més d’assenyalar que els punts de preocupació són la zonificació i la 
regulació dels usos, les infraestructures i els serveis tècnics i l’àmbit funcional. Sobre el primer 
aspecte, que també apareix en l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, expressa la conformitat a la simplificació mitjançant la MPGM de la 
diversitat de qualificacions urbanístiques existents al Parc i en la necessitat d’una gestió 
adaptativa que, en base a la informació ambiental, prengui decisions d’acord amb l’evolució del 
medi natural. També considera que si bé el PGM va blindar la protecció del Parc de Collserola 
declarant els parcs forestals com a sistema, això a la llarga ha creat una rigidesa en la protecció, 
ja que la Serra de Collserola també requereix àrees agrícoles o aprofitaments forestals, per la 
qual cosa la zonificació estricta crea problemes en la gestió. Sobre les infraestructures, considera 
que forma part d’altres preocupacions presents sobre els espais naturals com el canvi climàtic. 
Finalment, sobre l’àmbit funcional assevera que seria un error no analitzar el territori més enllà 
dels límits del Parc Natural però a la vegada és important definir els instruments per a intervenir 
en aquests espais amb la màxima seguretat jurídica.  

Finalment, per unanimitat dels assistents s’aprova 

“Restar assabentat del procés d’aprovació de l’Avanç del PEPNat, dels resultats del procés 
participatiu, de l’informe dels suggeriments rebuts i del Document d’Abast emès per la DGPA, i 
incorporar els suggeriments i informes sectorials al document del PEPNat que se sotmetrà a 
aprovació inicial.” 

 
4.- Estat dels treballs encetats i proposta metodològica dels documents a elaborar. 
Agenda de treball i calendari de sessions 2016. 
 
4.1 Document d’aprovació inicial del PEPNat 
El Sr. Miralles dóna la paraula al Sr. Farrero, que explica que la Secretaria Tècnica no ha deixat 
de treballar amb l’equip redactor, format per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
assessors externs, enumerant la documentació de treball existent fins al moment i destacant que 
és un equip pluridisciplinar, sempre amb l’objectiu primer i bàsic de preservació dels valors 
ecològics del Parc.   

Per unanimitat dels assistents s’aprova 

“Restar assabentat de la metodologia i dels treballs realitzats i encarregar a la Secretaria Tècnica 
la continuació de l’elaboració del document per a l’aprovació inicial del PEPNat.” 

4.2 Document d’Avanç de MPGM d’acompanyament al PEPNat 
El Sr. Miralles dóna la paraula al Sr. Farrero, que indica que el Conveni interadministratiu signat 
en data 1 d’octubre de 2014 preveu que juntament amb el PEPNat es tramitarà i aprovarà en 
paral·lel una MPGM d’acompanyament al PEPNat. Per tant, abans de l’aprovació inicial del 
PEPNat s’ha d’impulsar la tramitació i aprovació de l’Avanç de MPGM, tenint en compte que a 
partir de l’aprovació inicial tant el PEPNat com la MPGM d’acompanyament es tramitaran en 
paral·lel. 
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També remarca que si bé l’avanç de PEPNat ja preveia la necessitat de modificar el planejament 
urbanístic general vigent per a garantir el principi de jerarquia normativa, els suggeriments rebuts 
i els informes sectorials emesos amb l’Avanç del PEPNat han subratllat la importància que la 
MPGM tingui un contingut molt ambiciós per assegurar al màxim la protecció del Parc Natural. 
En aquest sentit, el document d’Avanç de MPGM d’acompanyament del PEPNat adoptarà els 
criteris i determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona i tendirà a simplificar i 
homogeneïtzar la regulació en l’àmbit del Parc Natural, amb la finalitat que el PEPNat sigui 
l’instrument que defineixi el model estratègic i concreti la seva ordenació detallada. Atès que la 
MPGM se sotmetrà al procés d’Avaluació ambiental estratègica, també s’ha iniciat la redacció 
del  Document inicial estratègic (DIE). 

Per unanimitat dels assistents s’aprova 

“Encarregar a la Secretaria Tècnica l’elaboració del document d’Avanç de MPGM 
d’acompanyament del PEPNat.” 

4.3 Agenda de treball i calendari de sessions de 2016. 

4.3.a) Avanç de MPGM  

El Sr. Miralles explica que la previsió és que la Secretaria Tècnica lliuri a la Ponència Tècnica 
abans de finalitzar el segon trimestre de 2016 el document d’Avanç de la MPGM 
d’acompanyament del PEPNat, per al seu estudi i, si escau, conformitat tècnica. Posteriorment, 
durant el segon semestre de 2016 es procedirà a l’aprovació per la Comissió Institucional i la 
seva elevació al Consell Metropolità per a l’aprovació i obertura d’informació pública per a rebre 
suggeriments. 

Per unanimitat dels assistents s’aprova 

“Encarregar a la Secretaria Tècnica que lliuri a la Ponència Tècnica abans de finalitzar el segon 
trimestre de 2016 el document d’Avanç de la MPGM d’acompanyament del PEPNat, per al seu 
estudi i, si escau, conformitat tècnica.” 

4.3.b) Aprovació inicial del PEPNat i de la MPGM d’acompanyament del PEPNat 

El Sr. Miralles detalla que la previsió és que la Secretaria Tècnica lliuri a la Ponència Tècnica 
abans de finalitzar l’any 2017 els documents per a l’aprovació inicial del PEPNat i de la MPGM 
d’acompanyament. Considera que és un calendari ajustat però necessari i demana als assistents 
si estan d’acord. El Sr. Martí assevera que des de la gestió del Parc Natural és urgent disposar 
del PEPNat perquè el Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola 
(PEPCo) ha estat important però s’ha quedat desfasat sobretot quant als usos de lleure. El Sr. 
Bellido planteja que és un objectiu de Sant Feliu de Llobregat compartit pels altres municipis 
disposar tant del PEPNat com de la MPGM d’acompanyament, per la qual cosa demana que dins 
del present mandat municipal es puguin aprovar definitivament ambdós documents, sense 
supeditar-ho a l’aprovació del Pla director urbanístic metropolità. El mateix expressa la Sra. Díaz, 
subratllant que un calendari ajustat no és incompatible amb la participació dels agents implicats en 
la defensa i protecció del Parc.  

Per unanimitat dels assistents s’aprova 

“Encarregar a la Secretaria Tècnica que lliuri a la Ponència Tècnica abans de finalitzar l’any 2017 
els documents per a l’aprovació inicial de PEPNat i de la MPGM d’acompanyament del PEPNat, 
per al seu estudi i, si escau, conformitat tècnica.” 
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5.- Torn obert de paraules 

El Sr. Miralles obre el torn de paraules remarcant que la Generalitat de Catalunya en els últims 6 
anys no ha aprovat cap Pla especial de protecció del medi natural. En el cas del PEPNat, tot i la 
seva complexitat, espera que amb la competència de la Secretaria Tècnica i l’equip redactor es 
pugui aprovar definitivament en aquest mandat municipal i agraeix el suport dels serveis tècnics 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i Barcelona Regional. La Sra. 
Barniol posa a disposició de la Secretaria Tècnica la Direcció general de Forests quant a les 
activitats cinegètiques i forestals, essent la problemàtica del porc senglar un dels reptes del 
PEPNat. 

El Sr. Riera  assenyala que tot i que la Diputació de Barcelona no és una entitat signatària del 
Conveni interadministratiu de data 1 d’octubre de 2014, també posa a disposició de la Secretaria 
Tècnica els serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. En aquest sentit, s’acorda per 
unanimitat la signatura d’una Addenda per adherir la Diputació de Barcelona a l’esmentat 
Conveni. 
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Sisena reunió 
Sessió de 5 d’octubre de 2016 

 
 
D E S E N V O L U P A M E N T  D E  L A  S E S S I Ó 
Av. Josep Tarradellas, 2-6 – Barcelona 
Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Membres de la Comissió assistents: 
- Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.  
- Sr. Camil Cofan, subdirector general d’Urbanisme, Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, en substitució del director general.  
- Sra. Janet Sanz, Tinent d’Alcaldia de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, en substitució de l’alcaldessa.  
- Sr. Antoni Serra, director de l’Àmbit de Gestió d'Urbanisme i Projectes de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en substitució de l’alcaldessa.  
- Sra. Elizabeth Pasamonte, regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals, en 

substitució de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès. 
- Sr. Marcel.lí Marín, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Molins de Rei, en 

substitució de l’alcalde. 
- Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta executiva del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
- Sr. Joan Borràs, alcalde de El Papiol. 
- Sr. Sergi Martín, regidor de Medi Ambient i Control d’Activitats de l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac, en substitució de l’alcaldessa de Montcada i Reixac. 
- Sr. Josep Ma. Carreras, director de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, en substitució del gerent. 
- Sr. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica PEPNat, Barcelona Regional 
- Sr. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica PEPNat, Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Sr. Oriol Monclús, secretari Comissió Institucional PEPNat, Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 
 
Altres assistents no adscrits a la Comissió: 
- Sr. Marià Martí, director gerent, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
- Sra. Loles Herrero, cap del Servei de Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
- Sra. Gemma López, Cap de Secció de Qualitat i Planificació Ambiental de l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès. 
- Sr. Josep Ma. Carrera, Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
Essent les 12:28 h. el Sr. Miralles, president de la Comissió Institucional del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) dóna 
la benvinguda als assistents i procedeix a iniciar la sessió d’acord amb l’ordre del dia.  
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Ordre del dia. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
El president pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la reunió anterior i, per unanimitat, 
s’acorda: 
 
“Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Institucional del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola de 25 de maig de 2016.” 
 
2.- Donar compte de la reunió amb la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. 
El president explica que el passat 13 de juliol de 2016 es va reunir amb la Plataforma Cívica per 
a la Defensa de Collserola. En la reunió també hi van assistir el director gerent del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, el director de l’Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, el Sr. Miquel Ortega en representació de l’Ajuntament de Barcelona i la secretaria 
tècnica del PEPNat. També informa que estava prevista una nova reunió abans de la Comissió 
Institucional però per qüestions d’agenda s’ha desplaçat fins el 13 d’octubre de 2016. 
 
3.- Donar compte del tràmit d’aprovació de l’addenda mitjançant la qual la Diputació de 
Barcelona s’adhereix al conveni signat en data 1 d’octubre de 2014 entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, per a la formulació, redacció i tramitació del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i la modificació puntual del 
Pla general metropolità d’acompanyament del Pla especial.  
El president explica que l’Addenda formalitza l’oferiment de la Diputació de Barcelona de reforçar 
els equips de redacció del PEPNat. Informa que una vegada els serveis jurídics del Departament 
de Territori i Sostenibilitat han donat el vistiplau al redactat de l’Addenda, el text ha estat aprovat 
per la Comissió Executiva del Consorci en data 20 de juliol de 2016 i per la Junta de Govern de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 26 de juliol de 2016. Actualment, s’està a l’espera de 
rebre l’aprovació del text per la Diputació de Barcelona per poder signar l’Addenda. 
 
4.- Aprovar el document d’Avanç de modificació puntual del Pla general metropolità 
d’acompanyament del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
seva tramitació. 

El president informa que el document que se sotmet a aprovació de la Comissió Institucional ha 
estat objecte de debat i esmena durant tres sessions de la Ponència Tècnica (7 de juliol, 6 i 20 
de setembre de 2016). Recorda que és necessari l’avanç de MPGM per poder tramitar en paral.lel 
tant la MPGM com el PEPNat a partir de l’aprovació inicial, per bé que el document important és 
el PEPNat i que la voluntat de la MPGM és simplificar les qualificacions existents per tal que sigui 
el PEPNat qui ordeni amb detall l’espai natural. Passa la paraula a la secretaria tècnica per tal 
que faci una presentació dels aspectes més importants del document.  

A continuació s’obre el torn d’intervencions per part del Sr. Borràs, que agraeix la claredat 
expositiva i refereix que l’avanç de MPGM conté aspectes molt positius com la nova clau 29co o 
l’eliminació de reserves viàries i cementiris. Esmenta la qüestió del rebliment de les antigues 
extraccions, com la Pedrera Berta. En aquest sentit exposa que la definició de l’estructura general 
orgànica del territori forma part del planejament general i que saltar-se aquest esquema a nivell 
urbanístic per la via d’un projecte específic per aconseguir el rebliment va en contra de la 
protecció d’un espai natural sensible com el Parc. Considera que en seu urbanística no correspon 
debatre sobre la gestió de residus sinó que l’urbanisme ha de definir les infraestructures que pot 
encabir el parc natural. Finalment defensa que tal i com estava previst inicialment al Pla especial 
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d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola es permeti la restauració amb terres 
i runes. El Sr. Alarcon exposa que aquesta qüestió no està contemplada en l’avanç de MPGM 
però que caldrà treballar-ho específicament. El Sr. Serra s’afegeix al plantejament del Sr. Borràs 
considerant que una qüestió essencial com és si s’autoritza el rebliment de les antigues 
extraccions amb bales de residus s’hauria de plasmar en la normativa de la MPGM. Després el 
PEPNat ha d’analitzar les polítiques concretes de restauració topogràfica i paisatgística, però 
determinar si determinats residus es poden implantar en el parc natural és essencial que s’abordi 
en la MPGM. La Sra. Pasamonte també incideix en l’estudi del rebliment de les antigues 
extraccions en sòls situats en l’àmbit funcional del Parc.  Per concloure el Sr. Borràs demana que 
en l’aprovació inicial de la MPGM es reculli alguna determinació sobre les activitats extractives, 
assenyalant el Sr. Miralles que es faran sessions monogràfiques en la Ponència Tècnica però 
que l’avanç de MPGM només apunta els objectius i simplifica a nivell urbanístic l’àmbit de Parc 
Natural per tal que el PEPNat pugui treballar l’ordenació amb detall. 

A continuació la Sra. Sanz remarca la importància de reconduir el procés de participació i que hi 
hagi un procés de deliberació que s’incorpori en la tramitació de la MPGM. Assenyala que hi ha 
molts punts positius per tirar endavant la tramitació de l’avanç de MPGM però que cal fer encaixar 
el projecte amb la participació. En aquest sentit, manifesta que si no hi ha cap aspecte important 
que faci replantejar el document es pot portar a aprovació del Consell Metropolità. D’altra banda 
esmenta la problemàtica dels assentaments i les edificacions dins i fora de l’àmbit de Parc 
Natural, especialment els nuclis habitats del front muntanya-ciutat. Informa que es convocaran 
sessions amb els barris per plantejar solucions, que hauran de ser diferents en funció de les 
necessitats de cadascun dels barris. Finalment demana que en funció del procés d’elaboració 
dels documents de PEPNat i MPGM es treballi coordinadament amb l’Ajuntament de Barcelona 
i s’abordi la qüestió col·lectivament. 

Per la seva banda, el Sr. Miralles considera que tot el que ja està estudiat i consensuat amb els 
Ajuntaments es pot incorporar a la MPGM, ja que no es pot esperar a finalitzar determinats 
processos de participació perquè sinó mai es tancaria el document. També cal tenir en compte 
que el PEPNat fixa determinacions i directrius però que després s’han de desenvolupar, moment 
durant el qual es poden incorporar altres consideracions. En aquest sentit, proposa que la 
Comissió Institucional aprovi elevar el document d’avanç de MPGM a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per iniciar la seva tramitació i aprovació, sempre que en la reunió amb la Plataforma 
Cívica per a la Defensa de Collserola del proper 13 d’octubre de 2016 no es manifesti cap 
objecció substancial al document de MPGM, cas del qual convocaria una sessió extraordinària 
de la Comissió Institucional en tant que òrgan de concertació institucional, per bé que és l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona qui inicia el tràmit d’aprovació del document.  

D’acord amb les anteriors consideracions s’acorda per unanimitat el següent acord: 

“Elevar el document d’Avanç de modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del 
Parc Natural de la Serra de Collserola a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la seva 
tramitació i aprovació”. 

 
5.- Torn obert de paraules. 
El Sr. Farrero informa que en la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola de 4 d’octubre de 2016 es va debatre sobre la necessitat de coordinació entre l’equip 
redactor i els serveis tècnics del Consorci per una banda, i Urbanisme o Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya per l’altra quan emeten els informes preceptius, per evitar incoherències 
o contradiccions flagrants que no contradiguin el contingut dels documents de PEPNat i MPGM 
en elaboració. 

I, essent les 14:45 hores, el president clou la sessió agraint la presència a tots els assistents. 



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

Setena reunió 
Sessió de 27 de setembre de 2017 

 
 
D E S E N V O L U P A M E N T  D E  L A  S E S S I Ó 
Carretera de l’església, 92 – Barcelona 
Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 
Membres de la Comissió assistents: 
- Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.  
- Sr. Ramon Ferragut, de la Subdirecció general d’Urbanisme, Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, en substitució del director general.  
- Sr. Enric Vadell, subdirector general de Boscos, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya, en substitució de la directora general. 
- Sr. Ramon Riera, en substitució del diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, 

Diputació de Barcelona. 
- Sr. Ramon Maria Torra, gerent, Àrea Metropolitana de Barcelona. 
- Sr. Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

de l’Ajuntament de Barcelona, en substitució de l’alcaldessa.  
- Sr. Ivan González, segon tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Territorials, en 

substitució de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès. 
- Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta executiva del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
- Sr. Josep Maria Rañé, quart tinent d’Alcalde de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 

Generals, en substitució de l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat. 
- Sr. Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern. 
- Sr. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica PEPNat, Barcelona Regional 
- Sr. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica PEPNat, Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Sr. Oriol Monclús, secretari Comissió Institucional PEPNat, Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 
 
Altres assistents no adscrits a la Comissió: 
- Sr. Marià Martí, director gerent, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
- Sra. Isabel Raventós, cap del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental, 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
- Sra. Elena Martí, tècnica de Medi Ambient, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
- Sr. Robert Juvé, cap d’Urbanisme, Ajuntament de Molins de Rei. 
- Sra. Àngels Ulla, cap d’Urbanisme, Planejament i Promoció Urbana, Ajuntament de Sant 

Just Desvern. 
- Sr. Josep Ma. Carreras, director de serveis d’urbanisme, Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 
- Sra. Loles Herrero, cap del Servei de Planejament, Àrea Metropolitana de Barcelona. 
- Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficia Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Diputació 

de Barcelona. 
 
Membres de la Comissió Institucional que excusen la seva assistència: 
- Sra. Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. 
- Sra. Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac. 
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Essent les 12:15 h. el Sr. Miralles, president de la Comissió Institucional del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) dóna 
la benvinguda als assistents i procedeix a iniciar la sessió d’acord amb l’ordre del dia. Remarca 
que ha convocat aquesta sessió no només per explicar l’estat dels treballs de redacció tant del 
PEPNat com de la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de 
la Serra de Collserola (MPGM), sinó sobretot per validar les principals decisions estratègiques 
del contingut d’ambdós documents que han estat presentades per la Secretaria Tècnica i 
debatudes a la Ponència Tècnica.  
 
Ordre del dia. 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
El president pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la reunió anterior i, per unanimitat, 
s’acorda:“Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Institucional del Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola de 5 d’octubre de 2016.” 
 
2.- Donar compte de la signatura en data 3 de novembre de 2016 de l’addenda mitjançant 
la qual la Diputació de Barcelona s’adhereix al conveni signat en data 1 d’octubre de 2014 
entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, per a la formulació, redacció i tramitació del Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i la 
modificació puntual del Pla general metropolità d’acompanyament del Pla especial.  
El president explica que en compliment de l’acord de la Comissió Institucional de 25 de maig de 
2016 s’ha signat en data 3 de novembre de 2016 l’addenda mitjançant la qual la Diputació de 
Barcelona s’adhereix al conveni signat en data 1 d’octubre de 2014 entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, per a la formulació, redacció i tramitació del PEPNat i la MPGM.  
  
3.- Donar compte de l’estat actual dels treballs i posar en comú les principals decisions 
estratègiques en la redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de la modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
El president inicia la seva exposició recordant que abans del rellançament del procés d’aprovació 
del PEPNat amb la reestructuració de la governança el mes de maig de 2016 ja es comptava 
amb un treball previ, que va culminar amb l’aprovació de l’avanç del PEPNat el 27 de gener de 
2015 pel Consell Metropolità i el procés de participació pública entre els mesos de març i maig 
de 2015. Repassa les reunions de la Ponència Tècnica així com amb la Plataforma Cívica per a 
la Defensa de Collserola i comenta que es preveu per a finals d’any que es lliuri un primer 
esborrany del document de PEPNat i de MPGM, ja que a partir de l’aprovació inicial es tramitaran 
en paral·lel. Tot això amb l’objectiu que en aquest mandat municipal es puguin aprovar de forma 
definitiva. 
 
A continuació passa la paraula al Srs. Farrero i Alarcon, de la Secretaria Tècnica, que exposen 
les principals decisions estratègiques en relació tant al PEPNat com a la MPGM que han estat 
objecte d’ampli debat a les Ponències Tècniques. 
 
A partir d’aquesta explicació s’obre el torn d’intervencions, que versa sobre l’àmbit territorial del 
PEPNat, que a més de l’àmbit de Parc Natural inclou un àmbit funcional amb determinacions. Al 
respecte, el Sr. Ximeno assenyala que des de l’Ajuntament de Barcelona estan totalment d’acord 
amb aquest plantejament però que cal tenir en compte la diferència entre la vessant barcelonina 
de la Serra, en què el contacte entre el Parc i el teixit urbà és directe, i la resta de municipis del 
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Parc, en què encara existeixen espais lliures en la zona de contacte. Per això demana que 
estudiar en detall l’àmbit de transició en tant que pot suposar aplicar un Pla d’ordenació d’un Parc 
Natural en una zona urbana. 
 
El segon punt de debat són les construccions existents al Parc. El Sr. Miralles remarca la decisió 
de posar fre a construccions de nova planta i establir un programa per l’extinció de les 
edificacions fora d’ordenació, establint les prioritats i resolent les dificultats materials i socials que 
comporta l’extinció encara que sigui diferida. Assenyala que la pressió urbanística, juntament 
amb l’ús social, al Parc Natural de la Serra de Collserola és singular en relació a altres parcs 
naturals de Catalunya. Encara que per a les edificacions fora d’ordenació no es proposa res que 
no estigui previst en el marc legal i urbanístic,  és contundent reconeixent la realitat existent i 
proposant solucions. Sobre els assentaments edificatoris fora d’ordenació que han estat inclosos 
dins dels Espais de Regulació Especial (ERE) recorda que el marc legal impedeix la seva 
regularització com a sòl urbà i que establir criteris d’ordenació en cap cas implica canviar el règim 
urbanístic del sòl on s’emplacen aquestes construccions. El Sr. Perpinyà coincideix en el fet que 
l’impacte de l’extinció de les edificacions fora d’ordenació és quantitativament i socialment molt 
elevat i que cal prioritzar i fixar un sistema de gestió molt ben definit amb capacitat per a dur-ho 
a terme en tots els municipis del Parc sense distinció. El Sr. Miralles apunta el debat que s’està 
produint a nivell dels òrgans de govern del Consorci d’encomanar al mateix Consorci o a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona la competència de protecció de la legalitat urbanística dins del Parc 
Natural. També insisteix en la necessitat que l’aprovació del planejament (en aquest cas el 
PEPNat) vagi acompanyada de les mesures de gestió adients per a la seva aplicació efectiva i 
que és partidari de dotar de més responsabilitat al Consorci per a actuar en major unitat i 
coordinació dins del Parc Natural. El Sr. Ximeno exposa que les estratègies d’actuació pels 
assentaments dins del Parc Natural s’han de treballar i resoldre conjuntament amb els de la vora 
del Parc. Considera que és important compassar la capacitat de gestió amb el planejament i el 
procés de comunicació amb els veïns i treballar tots aquests aspectes conjuntament, ja que fa 
més de 40 anys que es preveu l’extinció però mai s’han executat totalment les previsions 
urbanístiques i els veïns no han marxat.  El Sr. Torra afirma que el PEPNat és el marc que permet 
replantejar la Serra de Collserola com espai natural i que tant el model de gestió, les vores del 
Parc o la protecció de la legalitat urbanística són qüestions que ja s’han plantejat i debatut per 
trobar mecanismes de coordinació. Sobre els assentaments urbans fora d’ordenació esmenta 
supòsits d’actuació de l’Administració, com la Corporació Metropolitana de Barcelona amb l’equip 
d’urbanitzacions il.legals o actualment l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’ assessorament 
tècnic al Programa d’actuació del Bosc d’en Vilaró o el PSG (Programa d’actuacions en paisatges 
naturals i urbans). Considera que són experiències de gestió  que permeten avançar en el 
tractament d’aquesta qüestió al PEPNat. D’altra banda esmenta que el Parc Natural també és 
singular en tant que el 60 % del sòl és de titularitat privada, per la qual cosa cal la col.laboració 
públicoprivada i la creació de l’associació de propietaris és important per a tenir un únic 
interlocutor vàlid.   
 
Pel que fa a d’altres punts de debat, el Sr. Miralles remarca l’esforç de l’equip redactor de fer un 
cens de totes les construccions existents al Parc i recorda la voluntat de vincular els usos 
admesos en les construccions incloses al Catàleg de masies i altres construccions en sòl no 
urbanitzable a la gestió de la finca. Al respecte, el Sr. Rañé pregunta si el catàleg inclou masies 
fora del Parc i es respon que el Catàleg és de masies situades dins l’àmbit del Parc Natural i en 
sòl no urbanitzable. Sobre el règim del sòl, el Sr. Miralles informa que tot i que el sòl urbà i 
urbanitzable dins del Parc Natural representa menys d’1 per cent de superfície del Parc, seguint 
la directriu de la Direcció General d’Urbanisme s’intentarà que la MPGM inclogui una solució per 
a la major part d’aquests àmbits. 
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En relació a la construcció de noves infraestructures de pas en l’àmbit del Parc Natural, el Sr. 
Miralles considera que el PEPNat ha de protegir els sistemes naturals que són bàsics per a la 
conservació del Parc però que també és perillós tancar la possibilitat de noves infraestructures 
perquè en el futur algunes infraestructures poden ser necessàries per a la regió metropolitana. 
El Sr. Ximeno explica que si el PEPNat conté objectius de conservació en el supòsit dels 
projectes d’infraestructures que requereixen avaluació ambiental aquests objectius ajuden a 
posar condicions ambientals en la implementació de la infraestructura. 
 
Pel que fa a l’eina multicriteri, el Sr. Miralles emfatitza que cal tenir en compte la situació de 
partida, en què l’urbanisme defineix l’ordenació del territori. En aquest sentit, el Pla general 
metropolità (PGM) només considerava la Serra de Collserola com un sistema de parc forestal i 
protegia les masses forestals i si bé actualment es considera que cal obrir el mosaic agroforestal 
això és contrari a la normativa urbanística del PGM. Per això proposa a nivell urbanístic establir 
una regulació estricta però a nivell natural ser més flexible, zonificant el mínim i donant criteris a 
la gestió sense establir una vocació del sòl de forma tancada en el planejament. Considera que 
d’acord amb l’evolució del medi natural es poden redefinir objectius, prioritats i canviar la 
ponderació dels valors. 
 
A continuació el Sr. Perpinyà planteja els riscos a nivell jurídic de modificar el planejament en els 
sectors qualificats de sistema d’equipament comunitari (clau 7c) per incloure’ls en el nou sistema 
de parc forestal de Collserola (clau 29co) quant a possibles demandes d’indemnització 
econòmica. Sobre això s’assenyala que són el Pla territorial metropolità de Barcelona i el Decret 
146/2010 de declaració de Parc Natural els que limiten els usos en aquests sectors ja que només 
admeten el seu desenvolupament amb usos que siguin congruents amb els objectius de protecció 
del Parc. Per tant, la MPGM recull aquestes limitacions i per tal d’aconseguir els objectius d’evitar 
la fragmentació proposa a tot el Parc no admetre noves edificacions de nova planta. També 
exposa els seus dubtes sobre la limitació a 50 m² de l’ampliació de les masies i edificacions 
incloses en el Catàleg, ja que considera que pot ser insuficient i proposa que la quantificació dels 
metres quadrats d’ampliació estigui vinculada a la gestió de la finca. El Sr. Martí també considera 
que si es posa un límit 50 m² a l’ampliació de les masies s’està limitant l’objectiu de la rehabilitació 
del patrimoni arquitectònic. Per la seva banda, el Sr. Ferragut explica que el criteri de la Direcció 
General d’Urbanisme és ser molt restrictiu perquè es tracta de sòl no urbanitzable i en el cas de 
la Serra de Collserola és un Parc Natural i que la xifra de 50 m² és el criteri utilitzat habitualment. 
La Llei d’urbanisme fixa els usos en el sòl no urbanitzable però el sostre no es regula i el criteri 
de les Comissions territorials d’urbanisme és fixar el sostre donant funcionalitat als usos però 
sense desvirtuar el conjunt patrimonial. El Sr. Farrero exposa que la xifra de 50 m² és el mateix 
criteri inclòs en els Catàlegs de Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès i que en qualsevol cas 
la viabilitat de la rehabilitació de les masies té més relació amb els usos admesos que amb la 
superfície d’ampliació. El Sr. Miralles exposa que el factor incentivador ha de ser l’activitat i 
vincular el sostre amb els usos admesos, però que la Llei d’urbanisme és restrictiva en aquesta 
qüestió. 
 
4.- Torn obert de paraules. 
El president comenta que l’objectiu és que a finals de l’any 2018 estiguin aprovats definitivament 
tant el PEPNat com la MPGM, amb el marge del primer semestre de l’any 2019 per a ajustar el 
document si fos necessari abans de l’acabament de l’actual mandat local.  
Comissió Institucional 
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Vuitena reunió 
Sessió de 29 de juny de 2018 

 
 
D E S E N V O L U P A M E N T  D E  L A  S E S S I Ó 
Carretera de l’església, 92 – Barcelona 
Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 

Membres de la Comissió assistents: 

Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.  

Sr. Camil Cofan, subdirector general d’Urbanisme, Departament de Territori i Sostenibilitat, 

Generalitat de Catalunya, en substitució del director general.  

Sr. Ramon Jordana, cap del Servei de Projectes Transversals, Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya, en substitució de la directora general 

d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. 

Sr. Ramon Riera, en substitució del diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Diputació 

de Barcelona. 

Sr. Ramon Maria Torra, gerent, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, en substitució de l’alcaldessa.  

Sr. Joan Puigdomènech, tinent d’alcalde de Territori, Medi Ambient i Participació Ciutadana, en 

substitució de l’alcaldessa. 

Sr. Ivan González, segon tinent d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Territorials, en substitució de 

l’alcalde de Cerdanyola del Vallès. 

Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta executiva del Consorci del 

Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sr. Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat. 

Sr. Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern. 

Sr. Jordi Bou, alcalde del Papiol. 

Sr. Antoni Alarcon, Secretaria Tècnica PEPNat, Barcelona Regional 

Sr. Antoni Farrero, Secretaria Tècnica PEPNat, Àrea Metropolitana de Barcelona 

Sr. Oriol Monclús, secretari Comissió Institucional PEPNat, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Altres assistents no adscrits a la Comissió: 

Sr. Joan Borràs, primer tinent d’alcalde d’urbanisme i cultura, Ajuntament del Papiol. 

Sr. Rafael Bellido, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sr. Roger Clot, Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Marià Martí, director gerent, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Sr. Josep Ma. Carreras, director de serveis d’urbanisme, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Loles Herrero, cap del Servei de Planejament, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sra. Eugènia Vidal, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Josep Ma. Carrera, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Sr. Carles Dalmases, cap de l’Oficia Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Diputació de 

Barcelona. 
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Essent les 12:10 h. el Sr. Miralles, president de la Comissió Institucional del Pla especial de 

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

la benvinguda als assistents i procedeix a iniciar la sessió d’acord amb l’ordre del dia. Remarca 

que s’havia fixat la necessitat de tenir aprovat inicialment abans de l’estiu tant el PEPNat com la 

modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 

Collserola (MPGMCo) per evitar que el procediment d’aprovació no quedés afectat per les 

eleccions municipals de maig de 2019. També recorda les sessions que s’han desenvolupat de 

la Comissió Institucional, de la Ponència Tècnica i les reunions de la Secretaria Tècnica amb la 

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. Assenyala que a partir de l’aprovació inicial els 

documents es tramitaran en paral·lel i que juntament amb la informació pública s’obrirà un 

període de participació pública, el que permetrà acabar de millorar el document també amb les 

aportacions dels informes sectorials. Informa que la Comissió Institucional prevista pel 5 de juny 

de 2018 es va ajornar per acabar de consensuar amb els Ajuntaments de Barcelona i Sant Cugat 

del Vallès la regulació dels Espais de Regulació Específica (ERE 1), que són els àmbits amb una 

presència significativa d’edificacions fora d’ordenació que generen tensió amb els veïns i que 

calia trobar un encaix per tal que el procés d’extinció fos abordable en el temps. Finalment, el Sr. 

Miralles agraeix als tècnics la redacció dels documents i als Ajuntaments l’esforç d’explicació als 

veïns. 

 

Ordre del dia. 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

El president pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la reunió anterior i, per unanimitat, 

s’acorda: 

 

“Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Institucional del Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola de 27 de setembre de 2017.” 

 

2.- Aprovar el document per a l’aprovació inicial de Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona per a la seva tramitació.  

El president dóna la paraula al Sr. Farrero, que exposa en una presentació els punts bàsics de 

la proposta de PEPNat juntament amb la MPGMCo d’acompanyament necessària per a 

l’aprovació del PEPNat. 

 

A continuació s’obre el torn d’intervencions amb el Sr. Pugdomènech que agraeix l’atenció i la 

disposició dels tècnics cap a l’Ajuntament. El Sr. Ximeno excusa l’assistència de la Sra. Janet 

Sanz per la coincidència amb el Ple. Agraeix el treball dels tècnics i considera que la combinació 

dels dos documents de PEPNat i MPGMCo constitueixen dues eines molt útils. Manifesta tres 

aspectes importants des del punt de vista de l’Ajuntament de Barcelona: la solució als 

assentaments edificatoris fora d’ordenació, en què l’objectiu d’extinció s’ha d’acompanyar d’un 

procés que ha de ser raonable, la importància que es consolidi la idea que les edificacions no 

incloses al Catàleg de masies resten fora d’ordenació però en el marc de la regulació dels ERE 

1 i la necessitat de continuar avançant per a definir indicadors de seguiment dels objectius del 

PEPNat. En aquest sentit, tot i que és important que es doni un pes important a la gestió del Parc 

Natural també cal fixar indicadors objectius per donar tranquil.litat als propis gestors per verificar 
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que s’avança en els objectius de protecció i millora de l’espai natural. Finalment, demana fer un 

esforç de treball amb les entitats i la Plataforma Cívica. 

 

El Sr. Miralles assenyala que s’ha dedicat moltes hores a debatre i estudiar l’encaix urbanístic 

del Parc i que a partir dels informes sectorials com els del Consell de Protecció de la Natura 

també caldrà posar l’accent en els temes ambientals. Així mateix, el Sr. Jordana remarca la 

singularitat de la Serra de Collserola quant a la proximitat amb la població i el seu benefici però 

a la vegada destaca l’existència d’una pressió antròpica que requereix una atenció especial. 

 

La Sra. Díaz se suma als agraïments per la tasca realitzada i expressa la necessitat que malgrat 

que el calendari és just es faci un esforç per aconseguir l’aprovació definitiva durant aquest 

mandat municipal, encara que calgui ajustar algun aspecte del document entre l’aprovació inicial 

i la provisional. 

 

El Sr. Riera excusa l’assistència del diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona Sr. Valentí Junyent i expressa la satisfacció de la institució en el suport 

tècnic ofert. També reitera la col.laboració per tot el que convingui en la redacció dels documents.  

 

El Sr. Bou agraeix i comparteix la visió estratègica del PEPNat en relació a les pedreres, ja que 

és important mantenir l’espai que s’ha generat amb l’extracció i que la pedrera Berta no es rebleixi 

com a ecoparc. 

 

Finalment, el Sr. Martí des de la gestió directa del Parc agraeix l’esforç a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona de posar en marxa un equip redactor dels documents i remarca la importància del 

PEPNat en tant que document que permeti ordenar una realitat que des del punt de vista del 

PEPCo ha quedat obsoleta malgrat haver estat un instrument molt útil. També considera 

essencial la tramitació i aprovació en paral.lel del PEPNat i de la MPGMCo, per bé que quedaran 

alguns temes de gestió per resoldre, si bé alguns com la protecció de la legalitat urbanística 

s’estan encarrilant. 

 

Per tancar les intervencions, el Sr. Miralles afirma que moltes de les problemàtiques del Parc no 

només es resolen amb més recursos econòmics sinó també amb estratègies, com per exemple 

el cas de la protecció de la legalitat urbanística, en què és oportú allunyar l’exercici de la potestat 

de la immediatesa dels municipis. 

 

Per unanimitat dels assistents s’acorda: 

 

“Aprovar el document per a l’aprovació inicial de Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

per a la seva tramitació.” 

 

3.- Aprovar el document per a l’aprovació inicial de modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona per a la seva tramitació. 
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Obre el torn de paraules sobre aquest document el Sr. Perpinyà, que posa en valor el document 

ja que ataca les necessitats i realitats del Parc. D’altra banda, en relació a les reserves 

d’equipaments no desenvolupades que es qualifiquen de sistema de parc forestal Collserola 

(Clau 29co) considera que cal acabar d’estudiar fins a quin punt la qualificació urbanística vigent 

no és compatible amb la declaració de Parc Natural i si el canvi d’ús d’aquests terrenys afecta al 

balanç patrimonial dels ens locals.  

 

Per la seva banda, el Sr. San José agraeix el treball realitzat, especialment en el seu municipi 

perquè resol el límit entre el Parc i la ciutat en l’àmbit del Torrent del Duc. Així mateix, explicita 

la necessitat de continuar treballant amb el Consorci i la Generalitat per a trobar una solució per 

als terrenys de l’antiga cimentera, ja que és una peça de sòl urbà enmig del Parc Natural. 

 

El Sr. Cofan agraeix la tasca realitzada i expressa que suposa un pas endavant respecte al 

planejament vigent. 

 

Per unanimitat dels assistents s’acorda: 

 

“Aprovar el document per a l’aprovació inicial de modificació puntual del Pla general metropolità 

en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i elevar-lo a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona per a la seva tramitació.” 

 

4.- Torn obert de paraules.  

El Sr. Dalmases pregunta si la Ponència Tècnica continuarà les seves sessions, responent el Sr. 

Farrero que a banda de les reunions per a l’aprovació provisional dels documents aquesta qüestió 

es plantejarà en funció de les al·legacions presentades i el procés de participació pública. 
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6. Fases 

Per assolir els objectius del programa de participació ciutadana s’ha apostat i s’aposta per una 
metodologia flexible i oberta, considerant cada fase del procés: prèvia al període d’informació 
pública, d’informació pública de l’avanç de Pla, d’informació pública sobre l’aprovació inicial, i 
posterior a l’aprovació definitiva. 

 

6.1. Fase prèvia al període d’informació pública 

Les accions d'aquesta fase consisteixen en la publicació i exposició d'un avanç del planejament, 
la presentació d'estudis previs i la realització d'actes públics i conferències sobre aquest i altres 
instruments similars.  

En aquesta fase s'estableixen i comuniquen quins seran els canals d'informació i participació 
perquè la ciutadania i les institucions puguin donar la seva opinió sobre els temes en discussió, 
puguin debatre'ls i també presentar-hi propostes. En tot cas, els canals previstos busquen la 
participació activa de gran part de la població, i no és suficient amb realitzar una crida general a 
la participació. La informació recollida en aquesta fase es sistematitza i analitza, presentant els 
resultats en un informe públic. 

Els continguts mínims que ha de tenir el document d'avanç del pla són1: l'objectiu i criteris 
generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals i socials que justifiquen l'opció proposada; i una descripció de les característiques 
bàsiques de la proposta d'ordenació. En cas que l'instrument necessiti d'una avaluació ambiental 
s'ha d'incloure un informe ambiental previ. Per el cas concret del PEPNat, des de l’avanç, la 
tramitació va acompanyada per la documentació ambiental corresponent. 

Aquesta fase finalitza amb la publicació i exposició al públic de l’Avanç de Pla del PEPNat. Amb 
aquest sentit, 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. Totes aquestes reunions anaven encaminades a 
recollir les seves opinions i facilitar el debat i la presentació de propostes que han estat recollides 
en el procés d’ elaboració de l’Avanç de Pla. 

Per últim, es van realitzar diferents reunions informatives. En primer lloc amb els regidors i tècnics 
dels diferents ajuntaments que conformen el Parc de Collserola per tal de presentar l’esborrany 
de l’Avanç de Pla. En el cas de Barcelona les reunions es van dur a terme amb els regidors i 
gerents dels diferents districtes que limiten amb el Parc. De la mateixa manera es van realitzar 
reunions amb els responsables de les Administracions implicades i amb el Consell Consultiu del 
Parc. 

Totes aquestes reunions han servit com a preparatòries de continguts per les primeres reunions 
de participació ciutadana. 

 

                                                      

1 Art. 106 del Reglament d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006.   
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6.2. Fase d’informació pública de l’avanç de Pla 

Tal com es va acordar en el Document de Directrius i metodologia2,  així com en les corresponents 
reunions de la Ponència Tècnica i la Comissió Institucional, es considerà convenient iniciar el 
procés de participació ciutadana amb la inclusió dels criteris per a la seva promoció ja en la fase 
d’avanç de pla. 

Els anuncis d’informació pública es varen publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
números 6809 i 6855, de dates 12 de febrer de 2015 i 21 d’abril de 2015, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de dates 16 de febrer de 2015 i 15 d’abril de 2015 i al diari El Punt Avui 
de dates 11 de febrer de 2015 i 17 d’abril de 2015.  

Un cop publicat l’Avanç de Pla, on es recullen les directrius que es plantegen pel futur PEPNat 
de Collserola es van plantejar les diferents sessions de participació ciutadana corresponents a 
aquesta fase. Totes aquestes sessions van estar dirigides i coordinades per la Secretària 
Tècnica, amb l’ajuda d’una empresa externa especialitzada en temes de participació. 

Aquestes sessions es van dur a terme en tots els ajuntaments que conformen el Parc, amb 
l’excepció de l’ajuntament de Barcelona on les sessions es van fer pels diferents districtes 
limítrofs al Parc de Collserola: Horta-Guinardó, Gracia, Sarrià- Sant Gervasi, Les Corts i Nou 
Barris.  

L’estructura d’aquestes sessions ha sigut en primer lloc una part explicativa dels continguts de 
l’Avanç: diagnosi i ordenació. Desprès, es van discutir els diferents components del model 
estratègic del PEPNat en tallers temàtics. En aquest sentit, per aquesta fase de la participació va 
ser necessari disposar de bons mecanismes d’informació sobre el model d’ordenació que es 
proposa. De la mateixa manera va ser necessari donar a conèixer l'obertura d'aquest període i 
el sistema de recollida d'al·legacions i propostes, habilitant els mitjans i els espais adients d'acord 
amb les característiques dels ajuntaments i dels districtes. D’aquesta manera es van recollir els 
suggeriments de l’exposició publica del Avanç de Pla. 

Amb posterioritat d’aquestes sessions es va prosseguir amb una segona tongada de sessions 
informatives i participatives amb els diferents ajuntaments i amb la Plataforma cívica per a la 
defensa de Collserola (veure taules 2 i 3). 

                                                      

2 Directrius per a la redacció del nou Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat en la sessió de 19 
de desembre de 2012 de la Comissió Institucional 
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6.2.1. Els Canals de Participació 

La fase d’Informació pública de l’Avanç de Pla ha habilitat 3 canals per la recollida de 
suggeriments pel PEPNat, per tal d’arribar al màxim nombre de ciutadans i de més diversa 
tipologia, així com també al màxim d’institucions. 

Els 3 canals oficials de recollida de suggeriments en el procés de participació han estat els 
següents: 

Mitjançant SESSIONS PARTICIPATIVES PRESENCIALS a l’àmbit del Parc i els 
seus Ajuntaments  

A través d’un FORMULARI WEB ubicat al següent enllaç de l’AMB: 
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-

urbanistics/pepnat_collserola/proces-participatiu 

Presentant un ESCRIT DE SUGGERIMENTS via registre, adreçat a l’AMB o 
qualsevol Ajuntament del Parc, Districte de Barcelona o Consorci del Parc Natural de 

la Serra de Collserola 

En total, s’han realitzat 19 sessions participatives presencials (municipis del Parc, districtes de 
Barcelona i col·lectius específics), s’han realitzat 10 entrades al formulari web de l’AMB, i han 
entrat 19 escrits de suggeriments via registre de l’AMB i altres administracions implicades.  

Entre els 3 canals de participació, s’ha recollit un total de 839 suggeriments.  

Sessions presencials 14 sessions / 153 participants 445 

Sessions presencials 
Específiques 

5 sessions / 103 participants 264 

Formulari web 10 formularis 40 

Escrit registre 19 escrits 90 

Total 285 participants 839 suggeriments 

Taula 3: Suggeriments en la fase d’avanç. 
Font: AMB. 

Dels 839 suggeriments recollits, el canal amb més participants ha estat el de les sessions 
participatives presencials, tant les dels municipis i districtes com les sessions específiques, a 
través de les quals han entrat el 84% dels suggeriments.   
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Tots els suggeriments estan classificats i ordenats a l’Informe Final de Suggeriments (Annex 11) 
segons els 8 eixos de treball que proposava l’Avanç de Pla. Durant el procés han aparegut 3 
nous temes que acaben d’englobar les preocupacions dels participants. 

Els 8 eixos de treball per iniciar el procés de participació del PEPNat, d’acord amb l’estructura 
del document d’Avanç de Pla, han estat els següents: 

1. Preservació i millora dels valors ecològics 
2. Regulació d’usos i activitats 
3. El patrimoni construït 
4. Les infraestructures del parc 
5. L’espai funcional adjacent al parc 
6. Espais de regulació específica i altres realitats existents  
7. Directrius per la regulació urbanística 
8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

Els 3 nous temes que han aparegut durant el procés i que s’ha considerat oportú incloure al 
document, són els següents: 

9. Educació i Sensibilització ambiental 
10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 
11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç 

 

6.2.1.1. Sessions presencials als Municipis del Parc i Districtes de Barcelona 

Les sessions de recollida presencial de suggeriments al PEPNat, s’han realitzat als 9 municipis 
que conformen l’àmbit del Parc i en el cas del municipi de Barcelona, s’han realitzat sessions 
amb els 5 Districtes dins del Parc de Collserola.  

De les 13 sessions presencials previstes inicialment (8 als municipis del Parc i 5 als Districtes de 
Barcelona), s’ha anul·lat 1 sessió per manca de participants (Montcada i Reixac). En canvi, hi ha 
hagut 2 districtes de Barcelona que han demanat expressament fer 2 sessions enlloc d’una, degut 
a la seva complexitat territorial en el marc del Parc de Collserola. En el cas del Districte de Les 
Corts només hi varen assistir 3 persones, motiu pel qual es va adaptar la sessió a un format més 
flexible, sense panells ni targetes. 

Mitjançant aquestes sessions han participat 153 persones, que han aportat la seva visió com a 
ciutadans usuaris i coneixedors del Parc, distribuïdes en 14 sessions presencials (enlloc de les 
13 previstes inicialment) i estructurades de la següent manera: 

 
Per a cada sessió participativa presencial l’administració local corresponent ha convocat grups 
d’un màxim de 25 persones, representants de col·lectius, entitats i associacions implicades amb 
el Parc.  

data participants data participants

17-mar 14 25-mar 11

09-abr 18 25-mar 16

09-abr 12 26-mar 5

20-abr 8 13-may 9

28-abr 21 14-may 5

29-abr 15 21-may 5

04-may 11 29-abr 3

ANUL·LADA 0 54
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EL PAPIOL

SANT FELIU

HORTA-GUINARDÓ (zona sud)

MOLINS DE REI

SANT JUST DESVERN

SARRIÀ (zona sud)

MUNICIPIS METROPOLITANS

SARRIÀ (Les Planes)

DISTRICTES BCN

CERDANYOLA NOU BARRIS

SANT CUGAT

MONTCADA I REIXAC

ESPLUGUES

LES CORTS

GRÀCIA

HORTA-GUINARDÓ (Font del Gos)
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El disseny i direcció d’aquests tallers, a càrrec de l’empresa MOMENTUM, s’ha estructurat en un 
format eminentment participatiu per beneficiar la recollida d’opinions i el seu contrast entre els 
participants. La utilització de la metodologia de treball basada en l’ús de panells i targetes, ha 
afavorit el dret a participar de tots els convocats, facilitant la recollida d’idees i suggeriments de 
la forma més igualitària i amplia possible. Després de cada taller s’ha realitzat una acta que recull 
els suggeriments de la sessió. Amb el conjunt de les actes de totes les sessions participatives 
presencials, amb el reforç d’un tècnic expert arquitecte-urbanista, ha redactat l’Informe final de 
suggeriments (Annex 11), refonent-hi també les aportacions recollides via registre i via Formulari 
Web. 

Els suggeriments de les sessions presencials als Municipis del Parc i Districtes de Barcelona, es 
distribueixen segons els grans eixos de l’Avanç de Pla i els nous temes, de la següent manera: 
  

EIXOS i TEMES (presencials Municipis i districtes BCN) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 37 

2. Usos i Activitat 109 

3. Patrimoni Construït 35 

4. Infraestructures del Parc 50 

5. Àmbit funcional del Parc 31 

6. ERE i altres realitats 35 

7. Directrius de regulació urbanística 23 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 69 

9. Educació i sensibilització ambiental 33 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 12 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  11 

TOTAL 445 
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6.2.1.2. Sessions presencials específiques 
Durant el procés de participació s’ha considerat necessari realitzar algunes sessions temàtiques 
amb alguns dels sectors clau del Parc. En aquest sentit, s’han dut a terme 5 sessions presencials 
específiques, tant amb sectors directament relacionats amb el Parc, com amb col·lectius que 
expressament varen sol·licitar fer una sessió pròpia durant el procés, com és el cas del col·lectiu 
del món ciclista. 

El format d’aquests tallers ha estat variat i flexible, segons el context de cada entorn. El Consell 
Consultiu del Parc i el col·lectiu d’experts professionals han estat treballats segons la metodologia 
d’ús de panells i targetes, ja que el nombre de participants ha fet possible aquest format. En el 
cas del Consell Científic Assessor del Parc o el col·lectiu representant del món ciclista, s’ha 
realitzat un taller dinàmic i ajustat a les condicions dels grups (per nombre de participants i 
especificitat del tema), sense panells i targetes i comptant amb un facilitador que ha pogut 
prendre nota dels suggeriments i validar amb el grup el contingut de les aportacions. 

 

 

En el cas dels Tècnics representants de les Àrees Territorials de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, degut a l’elevat nombre de participants, s’han utilitzat targetes per tal que els 
participants aportessin de forma escrita i en anonimat les preocupacions i els suggeriments 
relatius al Parc de Collserola i la futura redacció del seu Pla Especial, permetent d’aquesta 
manera obtenir les transcripcions literals sense revelar-ne la font. 

Mitjançant aquestes sessions, variades en format però no en contingut, han participat 103 
persones, les quals han aportat la seva visió com a experts en determinades matèries més 
concretes.  
 

 
 

D’aquesta ronda de sessions s’han recollit el 31% dels suggeriments de tot el procés, equivalent 
a 264 suggeriments en nombres absoluts. 

data participants data participants

06-may 12 18-may 7

07-may 41 28-may 8

53 20-abr 35

50

ALTRES SECTORS CLAU DEL PARC

Responsables Àrees Territorials AMB

Col·lectiu del món ciclista

Experts professionals

CONSELLS DEL PARC

CONSELL CONSULTIU

CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR

Experts professionals de diversos sectors 

Col·lectiu del món ciclista 
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Els suggeriments que s’han recollit per aquesta via tornen a posicionar els Usos i Activitats com 
a l’eix central de les preocupacions, amb un 28% de les aportacions referides a aquest tema. 
D’altra banda, el tema d’Educació i sensibilització ambiental, que és un dels nous temes que ha 
aparegut en el procés, apareix destacat en quart lloc, en nombre d’aportacions. 
 

EIXOS i TEMES SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 40 

2. Usos i Activitat 73 

3. Patrimoni Construït 15 

4. Infraestructures del Parc 23 

5. Àmbit funcional del Parc 19 

6. ERE i altres realitats 14 

7. Directrius de regulació urbanística 16 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 17 

9. Educació i sensibilització ambiental 23 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 8 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  16 

TOTAL 264 

 

 
A continuació s’inclou una síntesi de cada una de les sessions específiques, per contrastar la 
diversitat tipològica dels participants en aquest tipus de tallers. 

Consell Científic Assessor del Parc 

Durant el Procés s’ha realitzat una sessió específica amb els membres del Consell Científic 
Assessor del Parc de Collserola, els quals són experts i investigadors provinents del món 
acadèmic relacionats amb el medi natural:  

 Universitat de Barcelona 
 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya  
 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Institució Catalana d’Història Natural 
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 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals  
 

En aquesta sessió es va suggerir reiteradament sobre la conveniència d’actualitzar els conceptes 
del medi natural, així com també la insistència en elaborar un document que serveixi de 
referència per a futurs Plans Especials, fixant objectius i estats que siguin avaluables en un futur. 

L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels 39 suggeriments del Consell Científic Assessor, refosos també al capítol 4 de 
l’Informe, Transcripció detallada dels suggeriments. 

Consell Consultiu del Parc 

Durant el Procés s’ha realitzat una sessió específica amb els membres del Consell Consultiu del 
Parc de Collserola, els quals són membres representants de les associacions i entitats 
relacionades amb el Parc, administracions del Parc i experts científics.  

En total hi varen assistir 41 persones, i es va treballar segons una metodologia participativa 
basada en l’ús de panells i targetes, per tal de recollir totes les opinions i suggeriments de forma 
igualitària i transparent. Tanmateix, en aquesta sessió també es va recollir un text elaborat per la 
Plataforma de Defensa del Parc de Collserola, el qual també consta en acta. 

Durant la sessió es varen fer 75 suggeriments, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç 
de Pla i els 3 nous temes. L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe 
Final de Suggeriments, recull el detall dels suggeriments del Consell Consultiu del Parc, refosos 
també al capítol 4 de l’Informe, Transcripció detallada dels suggeriments. 

Tècnics Responsables de les Àrees Territorials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

El Procés de Participació del PEPNat va considerar oportú aprofitar la 4a Trobada de 
responsables d’Àrees Territorials i/o Arquitectes Municipals de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, celebrada el 20 d’abril de 2015 a la Federació Obrera de Molins de Rei, per recollir 
els diversos punts de vista dels tècnics municipals. La Secretaria Tècnica del PEPNat va realitzar 
una presentació del projecte per, a continuació, demanar les preocupacions i suggeriments que 
els tècnics de cada ajuntament consideraven. Hi varen assistir unes 35 persones, i es varen 
recollir un total de 59 suggeriments.  

Durant la sessió es varen fer 59 suggeriments, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç 
de Pla i els 3 nous temes. 

L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels suggeriments dels responsables d’Àrees Territorials i/o Arquitectes Municipals de 
l’AMB, refosos també al capítol 4 de l’Informe, Transcripció detallada dels suggeriments. 

Experts professionals 

En tractar-se d’un document de caràcter específic i tècnic, a part de voler escoltar la veu de 
l’usuari del Parc, també es va considerar necessari realitzar una sessió amb alguns experts 
professionals de diversos sectors, tals com el món de l’urbanisme, el medi ambient, la promoció 
econòmica i les activitats, el paisatgisme, experts juristes o representants de la Generalitat. En 
aquesta sessió es va comptar amb la participació de 13 persones, que varen concloure amb un 
total de 34 suggeriments recollits mitjançant la metodologia de panells i targetes. 

Durant la sessió es varen fer 34 suggeriments, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç 
de Pla i els 3 nous temes. 
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L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels suggeriments dels experts professionals, refosos també al capítol 4 de l’Informe, 
Transcripció detallada dels suggeriments. 

Representants del món ciclista 

Durant el Procés alguns representants del món ciclista varen sol·licitar expressament una sessió 
temàtica específica entorn l’usuari de la bicicleta. La Secretaria Tècnica va considerar convenient 
i necessari realitzar la sessió en qüestió, on hi varen assistir representants molt diversos d’aquest 
col·lectiu:  

 Associacions ciclistes de l’àmbit del Parc  
 Redactors de la guia BTT Collserola 
 Membres del Club Muntanyer de Sant Cugat  
 Membres del Centre Excursionista de Gràcia 
 Diversos usuaris de la bicicleta a Collserola 

Durant la sessió es va valorar la conflictivitat entre usuaris ciclistes i altres usuaris del Parc de 
Collserola. Es varen fer 65 aportacions, que s’han ordenat segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla 
i els 3 nous temes. 

L’acta específica d’aquesta sessió, inclosa a l’Annex 2 de l’Informe Final de Suggeriments, recull 
el detall dels 65 suggeriments dels representants del món ciclista, refosos també al capítol 4 de 
l’Informe, Transcripció detallada dels suggeriments. 

 

6.2.1.3. Formulari WEB 

El formulari web ha estat una eina oberta a tothom, que ha permès donar accés al procés 
participatiu a totes aquelles persones que ho han considerat necessari.  

Han entrat 10 formularis Web, dels quals es desprenen un total de 40 suggeriments, distribuïts 
de la següent manera: 
 

EIXOS i TEMES (Formulari Web) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 7 

2. Usos i Activitat 12 

3. Patrimoni Construït 2 

4. Infraestructures del Parc 7 

5. Àmbit funcional del Parc 0 

6. ERE i altres realitats 3 

7. Directrius de regulació urbanística 1 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 3 

9. Educació i sensibilització ambiental 2 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 2 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  1 

TOTAL 40 
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6.2.1.4. Anàlisi de suggeriments de les sessions presencials i el formulari WEB 

Anàlisis global 

Tenint en compte tots els canals del procés de participació (sessions presencials dels municipis, 
districtes, sessions específiques, formulari web i escrits de suggeriments entrats per registre) 
s’han recollit un total de 839 suggeriments.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, durant el Procés de Participació han aparegut de manera 
reiterada aportacions relatives a nous temes que l’Avanç de Pla no tenia previstos a les línies 
estratègiques del document. El present document inclou els 3 nous temes que permeten 
classificar totes les aportacions en grups de conceptes semblants.  

El grans eixos i temes sobre els que els participants han expressat els seus suggeriments, són: 

 
EIXOS i TEMES (Global) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 101 

2. Usos i Activitat 229 

3. Patrimoni Construït 56 

4. Infraestructures del Parc 87 

5. Àmbit funcional del Parc 59 

6. ERE i altres realitats 57 

7. Directrius de regulació urbanística 42 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 95 

9. Educació i sensibilització ambiental 60 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 23 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  30 

TOTAL 839 



101 

 

 
Eixos més destacats en nombre de suggeriments 

Els eixos que concentren major nombre de suggeriments o aportacions, entre tots els canals de 
recollida de suggeriments, són els que es mostren d’acord amb els esquemes adjunts, ordenats 
de més a menys segons nombre d’aportacions.  

El major nombre d’aportacions recau amb escreix sobre l’eix d’Usos i Activitats, fet que, després 
de l’avaluació dels suggeriments aportats, podria plantejar una reorientació en la redacció del Pla 
pel que fa a l’equilibri i ambivalència entre Parc Natural i Parc Urbà.  

També és un fet destacable que un dels nous temes sorgits durant el procés, Educació i 
sensibilització ambiental, apareix en cinquè lloc pel que fa a preocupacions i suggeriments dels 
ciutadans usuaris i coneixedors del Parc. En general, els suggeriments aportats reconeixen un 
dèficit Quant a aquest tema i sol·liciten que sigui abordat amb més profunditat.  
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Distribució dels suggeriments segons els 8 eixos de l’Avanç de Pla 

Degut a l’elevat nombre de suggeriments, s’ha considerat convenient desgranar els 8 eixos i els 
3 nous temes en subgrups, per facilitar la lectura i valoració dels suggeriments. A continuació es 
detallen els subgrups amb el nombre i percentatge d’aportacions corresponents. 

 

Preservació i Millora de la Biodiversitat 

L’Avanç del Pla aposta per la preservació de la biodiversitat com a element fonamental de la 
conservació dels aspectes lligats al medi físic del parc. La preservació i millora de la biodiversitat 
es fonamenta en la conservació dels processos ecològics, el control de les pertorbacions, la 
consideració dels serveis ecosistèmics i el manteniment i millora del paisatge. 

Quant a l’eix de treball “Preservació i Millora de la Biodiversitat”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

  

Usos i Activitats 

Com a elements més rellevants en relació a aquest eix, destaca la necessitat d’establir un nou 
model de lleure que incorpori l’experiència dels 27 anys de gestió del parc i que tingui en compte 
els nous usos i activitats que han anat sorgint al llarg d’aquests  anys i que demanden d’una 
regulació específica; una nova concepció de les activitats agrícoles i forestals com un  element 
que pot afavorir la biodiversitat i la resiliència de les formacions del parc i una política de 
conservació de les  finques basat en una col·laboració publico-privada. També es consideren els 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 101

Millorar la connectivitat ecològica entre el Parc i les zones externes al Parc 27
Protecció dels cursos d’aigua i de les fonts 12
Fomentar la protecció d’espècies 11
Protecció i gestió del paisatge 11
Tenir una visió ecosistèmica del Parc 10
Assumir que cal compatibilitzar les 2 realitats actuals: Parc Natural i Parc Urbà 9
Contemplar els espais d’interès geològic, pedreres, aigües subterrànies 8
Donar més prioritat a la protecció del medi natural 7
Reforçar la biodiversitat com a element clau 6
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aprofitament cinegètics com element pel control de les poblacions, però no com a activitat 
esportiva. 

Quant a l’eix de treball “Usos i Activitats”, els ciutadans han considerat rellevants els 
suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

 

Patrimoni Construït 

L’Avanç del Pla considera la conservació i la posada en valor del patrimoni construït del parc com 
una de les línies prioritàries de la gestió del parc, ja que incentivant les actuacions de conservació 
i rehabilitació s’introdueixen elements d’economia productiva i s’aporta qualitat al parc. Per tal de 
potenciar la posada en valor del patrimoni construït es considera que el PEPNat ha d’admetre 
els usos que preveu la Llei d’urbanisme en les edificacions catalogades (habitatge familiar, 
turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques, de restauració o 
equipament), d’acord amb la modificació puntual del Pla general metropolità que s’ha de tramitar 
en paral·lel al PEPNat. 

Quant a l’eix de treball “Patrimoni Construït”, els ciutadans han considerat rellevants els 
suggeriments que s’agrupen a continuació: 

2. Usos i Activitat 229

Regular i gestionar millor l’ús de les bicicletes al Parc per millorar la convivència 41
Gestionar la massificació de certs punts del Parc (limitar accessibilitat, noves centralitats, ...) 36
Promoure l’activitat agropecuària 31
Millorar la gestió forestal (aprofitament, neteja, renovació, biomasa ...) 28
Regular la caça dins del Parc 27
Controlar la sobrepoblació del porc senglar 25
Identificar i regular correctament els diversos usos autoritzats (quins i com) 21
Promoure certs usos de lleure 9
Regular les activitats econòmiques 5
Evitar que el Parc esdevingui un Parc Temàtic. 2
Implicar les hípiques en el manteniment del Parc 2
Prohibir maniobres militars 2
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Les Infraestructures del Parc 

Per la seva ubicació, al mig de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la convivència del parc amb 
les grans infraestructures de comunicació i de serveis és inevitable. En relació a aquestes, el 
PEPNat establirà les  característiques que han de reunir tant les infraestructures existents com 
les de nova creació. Així mateix introduirà elements per tal d’incorporar recomanacions en relació 
amb les reserves per a vies segregades que preveu el PGM, que serveixin per a la reflexió en el 
marc de la redacció del PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El PEPNat també establirà 
les condicions i els criteris per a la realització d’obres de manteniment, millora, ampliació o nova  
construcció de les infraestructures de serveis (instal·lacions vinculades a les xarxes de 
telecomunicacions, energètiques, al cicle de l’aigua, etc.). En qualsevol dels casos s’hauran de 
preveure les mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte, sempre en aquest 
ordre.   

En el cas de les infraestructures de nova construcció, serà imprescindible justificar la necessitat 
de la seva implantació al parc. El PEPNat actualitzarà i jerarquitzarà la xarxa de camins interiors 
del parc per assegurar el bon funcionament el sistema. El criteri general és el tancament dels 
camins a la circulació motoritzada, amb control d’accés i clau per als veïns, serveis i emergències. 
La complementarietat amb el sistema d’aparcaments, senyalització i altres elements associats 
és un altre dels elements principals. El PEPNat fixarà condicions concretes per compatibilitzar 
els diferents usos dels camins (accessos a residències i equipaments, prevenció d’incendis o 
lleure) per tal d’atenuar les fragmentacions i els impactes sobre els valors ecològics del parc. 
D’altra banda, el PEPNat actualitzarà i fixarà els criteris de la xarxa de senders, amb l’objectiu de 
que els camins o senders no inclosos en l’inventari deixin de tenir aquesta funció i es minimitzi la 
dispersió dels usuaris. S’hauran de senyalitzar correctament els senders per evitar la 
freqüentació fora dels existents, així com prendre mesures de restauració d’aquells camins oberts 
que hagin quedat fora de l’inventari. 

Quant a l’eix de treball “Infraestructures del Parc”, els ciutadans han considerat rellevants els 
suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

3. Patrimoni Construït 56

Recuperar el patrimoni històric construït, facilitant usos i activitats 52
Considerar els residents que viuen dins del Parc 4
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L’espai funcional adjacent al Parc 

Els espais perimetrals tenen una importància cabdal per garantir la connectivitat ecològica i 
millorar la relació amb la ciutat tot assegurant la funcionalitat del parc. Per a aconseguir aquest 
objectiu, el PEPNat proposa l’estudi d’un espai  funcional perimetral, que inclou tant les vores 
exteriors del parc com els nuclis urbans situats al seu interior però fora dels límits del Parc 
Natural. 

Quant a l’eix de treball “Espai funcional adjacent al Parc”, els ciutadans han considerat rellevants 
els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

 

 

4. Infraestructures del Parc 87

Ordenar i jerarquitzar la xarxa de camins 27
Limitar noves infraestructures elèctriques i millorar el manteniment i gestió de les actuals 20
Ordenar el trànsit rodat dins del Parc 14
Limitar les noves infraestructures al Parc 13
Millorar el transport públic al Parc i als barris 9
Establir estratègies per l'eliminació i racionalització de les infraestructures obsoletes 4

5. Àmbit funcional del Parc 59

Estudiar i regular les zones de transició entre el Parc i les zones urbanes 42
Ordenar els accessos i usos a les vores per destensionar el Parc 11
Límits del Parc 6
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Els Espais de Regulació Específica (ERE) i altres realitats existents al Parc 

D’acord amb l’article 9 del Decret 146/2010, el PEPNat delimitarà definitivament els ERE i 
establirà la concreció d’usos i  activitats, per bé que l’aprovació dels plans urbanístics específics 
podrà comportar ajustos de forma justificativa. Sobre a concreció d’usos i activitat, el PEPNat 
formularà els criteris generals dels ERE, que són àrees incloses dins del Parc Natural a 
desenvolupar per plans urbanístics específics. 

L’existència d’assentaments edificatoris fora d’ordenació dins del Parc natural constitueixen una 
de les principals pertorbacions a l’interior de l’espai protegit i generen dinàmiques amb molt 
d’impacte. Com que no es poden dotar dels serveis urbanístics bàsics mitjançant els instruments 
previstos a la legislació urbanística les edificacions i el seu entorn entren en un procés de 
degradació que afecta a la qualitat paisatgística i ambiental del parc. Algunes de les 
urbanitzacions han quedat incloses dins de les ERE 1 i altres no. El PEPNat proposa aplicar els 
mateixos criteris d’ordenació i regulació a tots els assentaments edificatoris fora d’ordenació. En 
aquest sentit es podrà valorar la possibilitat de delimitar o anunciar com a instrument de gestió 
la delimitació d’àmbits subjectes a drets de tanteig i retracte. 

Quant a l’eix de treball “Espais de Regulació Específica i altres realitats existents”, els ciutadans 
han considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 
 

Directrius per la regulació urbanística 

El PEPNat proposa simplificar la zonificació, tendint cap a una regulació homogènia per a tot 
l’àmbit del Parc Natural, amb les especificitats de les Reserves Naturals Parcials i els Espais de 
Regulació Especial. El PEPNat establirà criteris i principis generals per a tot el parc per fer 
compatible la preservació amb l’ús social i donarà eines per tal que sense entrar en el detall del 
projecte específic d’actuació ni remetre l’ordenació del parc als plans sectorials, l’Administració 
pública disposi de criteris tècnics per avaluar i/o executar qualsevol intervenció dins del Parc 
Natural. Aquests criteris han d’afavorir que l’ordenació del parc es desplegui sobre el territori a 
partir de les estructures existents de colonització del territori, incentivant la inversió econòmica 
privada vinculada al manteniment i millora dels espais agrícoles i forestals així com de les 
infraestructures del parc.  

Es proposa un model de regulació urbanística que estableixi criteris i condicions de base que 
permetin dotar als tècnics d’elements de reflexió, contingut i valoració que serveixin per assegurar 

6. ERE i altres realitats 57

Abordar els EREs per solucionar la situació urbanística d’aquests barris de dins del Parc 49
Fer front al barraquisme 8
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que les actuacions es duguin a terme de manera que l’efecte sigui positiu pel conjunt del parc i   
per l’interès públic.  

El model comportarà una simplificació de la zonificació, la qual es referirà únicament a la que ve 
donada pel Decret 146/2010. Tanmateix, el PEPNat ha d’incloure igualment tota la informació i 
els plànols necessaris (relatius als àmbits d’interès connector , les àrees més vulnerables per a 
la preservació de la biodiversitat, els serveis ecosistèmics, els cursos d’aigua, els hàbitats, els 
arbres singulars, els marges dels conreus, les zones i els camins amb una pressió antròpica més 
intensa, etc.) per tal de dotar els tècnics que intervinguin en els projectes d’una base de 
coneixement que permeti reflexionar, projectar i valorar adequadament les actuacions que es 
promoguin. Aquesta informació de base requerirà ser actualitzada permanentment per adaptar-
se als canvis que es produeixin al parc. 

El model de regulació urbanística proposat permetrà donar compliment als objectius plantejats al 
mateix temps que dotarà de contingut el tràmit administratiu, posant l’anàlisi del projecte (en 
relació amb el medi natural i la gestió del parc) en primer terme, i fent que la intervenció dels 
diversos tècnics (municipals, de l’òrgan gestor del parc i  els diversos departaments de la 
Generalitat) serveixi per garantir la millora i el manteniment dels valors naturals de la Serra de 
Collserola des d’una visió global i integradora. 

Quant a l’eix de treball “Directrius per la regulació urbanística”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 
 

Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 

La proposta de regulació urbanística comportarà, en relació amb el desenvolupament i la gestió 
econòmica posterior, el següent:  

 Desenvolupament del PEPNat mitjançant projectes d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable d’acord amb la Llei d’urbanisme i la legislació sectorial, amb les 
particularitats i concrecions que estableixi la normativa del PEPNat  per al control de les 
pertorbacions, amb informe previ preceptiu de l’òrgan gestor.  

 Gestió pública, privada o mixta sense eliminar la possibilitat d’expropiar els terrenys que 
siguin necessaris per a intervencions puntuals. 

 Necessitat d’actualitzar permanentment el coneixement sobre els valors ecològics del 
parc a través de les capes  multifuncionals. 

7. Directrius de regulació urbanística 42

Modificar el PGM per solucionar conflictes (dins del Parc i a les vores) 20
Abordar el tema del equipaments 13
Sobre l'instrument urbanístic i les qualificacions 9
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 Es definiran els instruments necessaris per orientar la preservació considerant el model 
i els objectius establerts en  quest avanç (plans de preservació, d’ús i gestió dels 
recursos, d’ús públic, desenvolupament econòmic,...) 

Quant a l’eix de treball “Desenvolupament i gestió econòmica del Pla”, els ciutadans han 
considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

 

Distribució dels suggeriments segons els 3 nous temes  

Els 3 nous temes que han aparegut durant el procés de participació, tenen a veure més amb 
aspectes processuals o de contingut del document, que no pas amb les línies estratègiques que 
proposa el Pla. En qualsevol cas, s’ha considerat necessari mostrar totes les aportacions que 
han sorgit durant el procés, encara que concerneixin a aspectes d’altre índole, ja que aquesta és 
la visió i sensació que té el ciutadà actualment. 

Quant al nou tema “Educació i sensibilització ambiental”, els ciutadans han considerat rellevants 
els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 95

Millorar la prevenció, control i vigilància del compliment de normatives i ordenances 23
Prioritzar la prevenció d’incendis (neteja, control franges protecció,...) i altres riscos 23
Millorar la gestió del Parc (preveure amenaces, neteja, manteniment, ...) 19
Millorar la coordinació entre les administracions i reforçar la governança del Parc 16
Preveure els recursos econòmics per a una bona gestió del Parc 8
Promoure una gestió del Parc més participativa 6

9. Educació i sensibilització ambiental 60

Reforçar les activitats d’educació i sensibilització ambiental 60



109 

 

Quant al nou tema “Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat”, els ciutadans han considerat 
rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

Quant al nou tema “Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç”, els ciutadans 
han considerat rellevants els suggeriments que s’agrupen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 23

Millorar el procés de participació per a la redacció del PEPNat 23

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç 30

Reformular certs continguts del PEPNat 15
Millorar aspectes puntuals del PEPNat 10
Fer un diagnòstic socio-demogràfic de la realitat actual dins el Parc 5
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6.2.2. Informe dels suggeriments rebuts via registre 

6.2.2.1. Escrits de suggeriments via registre 

Aquest canal d’entrada de suggeriments, a través del registre de les diverses administracions del 
Parc, ha permès disposar de 19 escrits de suggeriments, dels quals es desprenen un total de 90 
suggeriments, distribuïts de la següent manera: 

EIXOS i TEMES (Registre) SUGGERIMENTS 

1. Preservació i Millora de la Biodiversitat 17 

2. Usos i Activitat 35 

3. Patrimoni Construït 4 

4. Infraestructures del Parc 7 

5. Àmbit funcional del Parc 9 

6. ERE i altres realitats 5 

7. Directrius de regulació urbanística 2 

8. Desenvolupament i gestió econòmica del Pla 6 

9. Educació i sensibilització ambiental 2 

10. Procés de Participació de l’Avanç de PEPNat 1 

11. Esmenes i mancances del contingut del document d’Avanç  2 

TOTAL 90 

 

 

 

 

Durant el termini que ha transcorregut entre el 16 de febrer de 2015 i el 18 de maig de 2015 s’han 

rebut 19 escrits de particulars i Ajuntaments del Parc: 

 

1. Glòria Pino Vázquez. 

2. Federació Catalana de Caça. 

3. Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix.  
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4. Josep Anton Rosell Rafecas, Àngels Rosell Rafecas, Núria Colet Raventós, Salvador 

Rovira Colet, Joan Rovira Colet, David Rovira Colet, Marina Rovira Colet. 

5. Sociedad Urbanística para el Desarrollo del Sector Noroeste de Pedralbes, SL, 

Inmobiliaria Ruspe, SL, Proyectos Inmobiliarios del Bages 2002, SL, Verdhabitats, SL, 

Studio Daniel, SA, Promociones Inmobiliarias Navarras Proinasa, SL, Alfonso Güell 

Martos, María del Pilar Güell Martos i Juan Güell Martos. 

6. Josel, SLU. 

7. Lafarge Cementos, SAU. 

8. Vall Parc, SA. 

9. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

10. Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions urbanístiques.  

11. Ramon Comerma Olives.  

12. Associació Masies de Collserola.  

13. Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny.  

14. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  

15. Federació Catalana de Caça.  

16. Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera.  

17. Puigfel, SA i Sociedad Anónima Cerámica de Sardanyola. 

18. Ajuntament del Papiol. 

19. Ajuntament de Montcada i Reixac.  

 

Els escrits de l’Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera i dels Ajuntaments del 

Papiol i de Montcada i Reixac s’han rebut fora de termini però donat que es tracta d’un document 

d’Avanç s’ha considerat oportú no excloure’ls i informar al respecte. 

 

Sobre els informes emesos pels organismes afectats per llurs competències sectorials, s’ha rebut 

l’informe emès en data 5 de maig de 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 

metropolità de Barcelona, el Document d’abast per a l’avaluació ambiental del PEPNat, de data 

28 de maig de 2015, elaborat per la Direcció General de Polítiques Ambientals, que conté el 

resum de les respostes a les consultes efectuades, les aportacions de la Direcció General de 

Qualitat Ambiental de data 2 de juny de 2015 i l’informe emès en data 10 de juliol de 2015 per la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona.  

 

A continuació es recullen de manera individualitzada l’anàlisi i resposta a cadascun dels 

suggeriments rebuts: 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 1 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona 

Número i data  de registre: 2015/2582 26.2.20153  

Presentador:    Glòria Pino Vázquez, en nom propi4 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Justifica la propietat de la masia de ca n’Amigó del Clot, al terme municipal de Sant Feliu 

de Llobregat, que inclou una edificació tradicional i una peça de terra, situades dins de 

l’àmbit del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de 

la Serra de Collserola (en endavant PEPNat). 

2. Justifica la condició d’interessada en l’expedient administratiu. 

3. Enumera els drets que reconeix el marc legal als interessats en l’expedient administratiu. 

4. Justifica els antecedents familiars i l’activitat agrícola a la masia. 

5. Esmenta tant la regulació del PEPCo com la proposta de l’avanç de PEPNat en relació 

a la xarxa de camins i sol.licita el tancament a la circulació motoritzada amb comtrol 

d’accés i clau als veïns, serveis i emergències del camí que transcorre dins de la finca 

registral de la seva propietat, que considera de titularitat privada. 

6. Refereix l’existència de l’activitat de l’Hípica Rafael que considera il.legal i assenyala que 

no té cap relació amb la finca de la seva propietat. 

7. Refereix l’aprovació inicial per la Junta de Govern Local tant de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat com de l’Ajuntament de Molins de Rei, ambdós en la sessió de 18 de 

novembre de 2014, del Pla especial urbanístic de la finca de Can Canaris, demanant la 

seva aturada per atemptar contra els valors de protecció del medi i del paisatge i per 

constituir una greu pertorbació als veïns. 

 

INFORME  

A excepció del punt número 5, la resta de suggeriments no fan referència concreta al document 

que s’ha sotmès a informació pública. Quant al camí que transcorre per la seva propietat registral, 

el PEPNat incorpora un inventari de camins, així com la normativa d’ús, que mantindrà com a 

criteri general el tancament a la circulació de vehicles amb clau d’accés controlat per a veïns, 

serveis i emergències. 

 

 

  

                                                      

3 La data del correu administratiu és de 23 de febrer de 2015.	
4 El mateix escrit de suggeriments ha estat presentat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Número de 

registre 2015/442 de data 12.3.2015) 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 2 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/3378 11.3.20155 

Presentador:    Federació Catalana de Caça  

Representant:  President de la Representació Territorial a Barcelona 

(signatura il.legible) 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

Es valora en positiu l’ampliació de la zona de caça controlada actual per evitar el desplaçament 

d’espècies a zones de seguretat, però esmenta que aquesta declaració correspon a la Direcció 

General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya. Es dedueix que no 

s’accepta el criteri del PEPNat que la caça en l’àmbit del Parc Natural no és una activitat 

esportiva, ja que consideren que és un esport i, per tant, una activitat lúdica. 

 

INFORME  

L’aprovació del PEPNat en cap cas suposa la modificació de les competències administratives 

en matèria cinegètica que corresponen a la Generalitat de Catalunya. Sobre la consideració de 

l’activitat cinegètica com a activitat esportiva, la situació i el context metropolità del Parc Natural 

de la Serra de Collserola desaconsellen per raons de seguretat i de gestió de l’ús social la pràctica 

esportiva de la caça, limitant-se al control de població. 

 

  

                                                      

5 Aquest escrit ha estat presentat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Número de registre 2015/173 

de data 10.3.2015)  
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INFORME DE SUGGERIMENTS 3 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/4548 7.4.2015  

Presentador:    Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix  

Representant:  Xavier Lecina Villaniva 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

Tot i reconèixer que el PEPNat no és l’instrument adequat per a modificar els límits del Parc 

Natural, suggereixen mantenir l’àmbit de Can Cussó dins de l’espai natural protegit, al terme 

municipal de Sant Cugat del Vallès. Tot això amb l’objectiu de protegir els valors ambientals i 

paisatgístics dels actuals sòls de conreu i forestals, pel seu valor estratègic com a espai de 

transició entre la ciutat i el Parc, per la seva posició perimetral i d’accés al parc, en transició amb 

la trama urbana de Valldoreix, per ser un espai travessat pel torrent d’en Llobet, connector fluvial 

reconegut al Pla territorial metropolità de Barcelona, per la presència d’activitat agrícola en les 

finques de Can Badal i Can Cussó i per la supressió del vial d’enllaç entre els Túnels de 

Vallvidrera i l’autopista AP-7.  

 

INFORME  

El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, tal i com ha 

informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 

Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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. Tanmateix, en concordança amb els objectius bàsics de protecció 

del Parc Natural de permetre la implantació d’un règim que superi l’aïllament de la Serra de 

Collserola i que eviti la fragmentació i la pèrdua dels espais agroforestals que conté, el PEPNat 

incorpora un àmbit funcional adjacent amb la finalitat de garantir els objectius de protecció del 

Parc i assegurar la connectivitat interna i externa del Parc. L’àmbit anomenat de Can Cussó 

s’incorpora a l’Espai funcional excepte una porció menor dels terrenys que pertanyen al Parc 

Natural. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 4 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/4740 10.4.20156   

Presentador:  Josep Anton Rosell Rafecas, Àngels Rosell Rafecas, Núria 

Colet Raventós, Salvador Rovira Colet, Joan Rovira Colet, 

David Rovira Colet, Marina Rovira Colet 

Representant:  Helena de Gispert Talavera - Advocada 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

Com a propietaris de la finca anomenada de Can Mèlic, o antiga Mycsa, al terme municipal de 

Sant Just Desvern, on s’emplacen diverses instal·lacions industrials, consideren que no té sentit 

la seva integració dins dels límits del Parc Natural. 

  

INFORME  

El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, tal i com ha 

informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 

Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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. Tanmateix, el PEPNat ordena l’àmbit d’acord amb els usos 

urbanístics previstos al planejament vigent i a les potencialitats del territori. 

 

  

                                                      

6 La data del correu administratiu és de 9 d’abril de 2015. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 5 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/4936 15.4.20157   

Presentador:  Sociedad Urbanística para el Desarrollo del Sector Noroeste 

de Pedralbes, SL, Inmobiliaria Ruspe, SL, Proyectos 

Inmobiliarios del Bages 2002, SL, Verdhabitats, SL, Studio 

Daniel, SA, Promociones Inmobiliarias Navarras Proinasa, 

SL, Alfonso Güell Martos, María del Pilar Güell Martos i Juan 

Güell Martos 

Representant:  Javier Manjarin Albert - Advocat 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

Com a propietaris dels terrenys que conformen el sector anomenat nord oest de Pedralbes, al 

terme municipal de Barcelona, inclosos dins de l’àmbit del Parc Natural, assenyalen que en 

posterioritat a l’aprovació del Decret 146/2010, s’ha dictat la sentència del Tribunal Suprem de 2 

de novembre de 2011,  que és ferma, dimanat del recurs interposat per aquests propietaris contra 

l’acord de 20 d’octubre de 2003 de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona que va aprovar 

definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del sector nord oest 

de Pedralbes. Aquesta sentència declara contrària a dret i anul.la aquesta modificació que va 

classificar el sòl d’aquest sector amb la clau 27 de sistema de parc forestal de conservació i el 

règim de sòl no urbanitzable. D’altra banda, en data 12 de novembre de 2014 el Tribunal Superior 

de Justícia ha dictat una sentència recorreguda al Tribunal Suprem en què exclou de l’àmbit del 

Parc Natural el sector nord oest de Pedralbes. En base a l’anterior sol.liciten l’exclusió del 

PEPNat del sector nord oest de Pedralbes. 

 

INFORME  

El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, tal i com ha 

informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 

Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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. En el moment d’aprovació inicial del PEPNat està pendent 

d’execució la sentència del Tribunal Suprem de 19 de juliol de 2016, que confirma la sentència 

12 de novembre de 2014, per la qual cosa en el moment en què es publiqui l’acord de Govern al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els límits del PEPNat quedaran modificats quant a la 

delimitació definitiva del Parc Natural. 

                                                      

7 La data del correu administratiu és de 13 d’abril de 2015. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 6 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/4966 15.4.2015  

Presentador:  Josel, SLU 

Representant:  Ruth Gilberte Rios - Advocada 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

0. Justifica la legitimitat per a formular els suggeriments. 

1. Considera que existeix manca de cobertura legal del PEPNat, ja que tant la Llei 12/1985, 

de 13 de juny, d’espais naturals, com el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, contenen numerus clausus dels instruments 

de planejament que es poden aprovar. 

2. Afirma que el PEPNat no pot ni alterar les qualificacions urbanístiques ni excloure 

terrenys inclosos a l’espai Serra de Collserola del Pla d’espais interès natural (PEIN), el 

Parc Natural o la xarxa Natura 2000. Es dedueix que considera que la delimitació dels 

Espais de Regulació Especial (ERE) suposa excloure aquests àmbits del Parc Natural. 

3. Considera que les propostes d’actuació del PEPNat en relació als assentaments 

edificatoris fora d’ordenació (delimitar Espais de Regulació Especial i drets de tempteig i 

retracte) són poc eficaces per aconseguir la desaparició d’aquestes edificacions que 

possibiliten la permanència d’usos incongruents amb l’espai natural protegit. 

4. Enumera diverses sentències judicials relatives a l’àmbit del sector de la Torre Negra, al 

terme municipal de Sant Cugat del Vallès, que exclouen aquest territori de diversos 

instruments de planejament territorial i urbanístic que l’havien inclòs (Pla territorial 

metropolità de Barcelona, Pla general metropolità, Pla especial de protecció i millora a 

l’àmbit del Parc Rural de la Torre Negra), així com la Sentència no ferma del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya de 28 de gener de 2014 que en relació al Decret 

146/2010 exclou aquest sector. També fa esment que el PEPNat no pot impedir la 

possibilitat d’aprovar un Pla d’Actuació Urbanística per a l’àmbit de la Torre Negra. 

 

INFORME  

1. L’article 5 de la Llei 12/1985 preveu expressament la formulació i tramitació de plans 

especials per a la protecció del medi natural i del paisatge, d’acord amb el que estableix 

la legislació urbanística. Per la seva banda, l’article 8.5 del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, assenyala que aquests 

plans especials es formularan i tramitaran d’acord amb el que estableix la legislació 

urbanística. A més de la Generalitat, podran promoure aquests plans les entitats locals 

amb competències urbanístiques. En tot cas, l’aprovació definitiva correspondrà al 

Govern de la Generalitat. Finalment, l’article 8 del Decret 146/2010, assenyala que 

correspon a la Generalitat de Catalunya la formulació del PEPNat, d’acord amb els 

articles 5, 21.2 i 29.3 de la Llei 12/1985. La Llei d’urbanisme regula aquests plans 



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

especials en l’article 67.1.a). D’altra banda, l’article 31.b) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, 

atribueix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona competències relatives a plans especials 

per a la protecció i millora dels espais agrícoles, forestals i del medi naturals i del 

paisatge. Atesa la concurrència d’Administracions (autonòmica i local) amb 

competències sobre un mateix territori i matèria, i en compliment dels principis de 

relacions interadministratives previstos als articles 107 i següents de la Llei 26/2010, del 

3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, se signa en data 1 d’octubre de 2014 un conveni interadministratiu de 

col.laboració, que dóna compliment al previst a la Llei d’espais naturals i decrets de 

desenvolupament (Decrets 328/1992 i 146/2010), per la qual cosa tant la formulació del 

PEPNat com la seva tramitació i aprovació tenen el seu fonament legal explícit en les 

normes indicades. 

2. El PEPNat no altera les qualificacions urbanístiques ni exclou àmbits inclosos dins del 

PEIN, del Parc Natural o a la xarxa Natura 2000. Cal assenyalar que en qualsevol cas 

l’àmbit territorial de l’espai natural Serra de Collserola és el mateix en els tres 

instruments, d’acord amb l’article 1 del Decret 146/2010. Així mateix, en concordança 

amb l’article 9 del Decret 146/2010, el PEPNat assenyala expressament que els ERE 

formen part del Parc Natural, per la qual cosa la seva delimitació definitiva en cap cas 

suposa l’exclusió de l’espai natural protegit. 

3. El PEPNat no altera les qualificacions urbanístiques existents, ja que esmentar 

l’existència d’una realitat com els usos urbanístics residencials incompatibles amb l’espai 

natural no suposa ni el seu reconeixement ni la transferència a d’altres indrets 

d’aprofitaments urbanístics. El PEPNat, com a instrument d’ordenació i gestió de l’espai 

natural, proposa criteris d’intervenció per a limitar els efectes d’aquests assentaments 

sobre l’espai protegit i contenir la seva extensió. Tot això, sens perjudici que es duguin a 

terme les mesures de protecció de la legalitat urbanística mitjançant els mecanismes de 

la normativa vigent (extinció immediata via expropiació, extinció diferida via drets de 

superfície o delimitació d’àrees de tempteig i retracte), d’acord amb el Pla general 

metropolità i la Disposició addicional segona la Llei 3/2009, de 10 de març, de 

regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 

4. El PEPNat incorpora el límit de Parc Natural d’acord amb la delimitació definitiva de 

l’espai PEIN Serra de Collserola que estableix el Decret 146/2010, el qual ha estat 

modificat 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 publicada 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. Per tant, els plànols del PEPNat exclouen de l’àmbit del Decret 

146/2010 el sector de la Torre Negra.  
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INFORME DE SUGGERIMENTS 7 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/5306 20.4.20158   

Presentador:  Lafarge Cementos, SAU 

Representant:  María José Sánchez-Seco Martín - Advocada 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Assenyala que Lafarge Cementos, SAU és propietària de terrenys en l’àmbit del Turó de 

Montcada a ambdós costats del traçat de l’autopista C-33 i de la C-17 per una superfície 

total de 1.178.315 m². Aquesta propietat comprèn una pedrera l’explotació de la qual es 

troba emparada pel títol miner consistent en la concessió directa número 3.911 

d’explotació atorgada en data 7 d’abril de 1992 per la Generalitat de Catalunya. També 

disposa de l’Autorització Ambiental atorgada en data 18 de juny de 2008. 

2. Exposa que ha realitzat actuacions de restauració i millora mediambiental i ha signat 

convenis de col·laboració amb l’òrgan gestor del Parc Natural i un acord de custòdia amb 

una entitat conservacionista local (ACER). 

3. Manifesta que durant el tràmit d’informació pública va presentar al.legacions al Projecte 

de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola, demanant l’exclusió 

de tot el Turó de Montcada per considerar incompatible aquesta protecció amb la realitat 

territorial de l’àmbit, tant per la presència de sòls urbans consolidats com per la presència 

de l’àrea extractiva. Tanmateix, es va desestimar aquesta petició considerant que 

l’objectiu de conservació dels valors naturals ha de ser compatible amb les activitats que 

s’hi desenvolupen, remetent al PEPNat la regulació de les activitats extractives inclosos 

dins del seu àmbit. 

4. S’intueix que el PEPNat determinarà l’activitat extractiva com un ús incompatible. Al 

respecte, assenyala que el concessionari ha patrimonialitzat el dret a explotar les zones 

actualment autoritzades i les de la concessió, per la qual cosa la seva privació 

comportaria una acció indemnitzatòria difícilment calculable atenent a l’àmbit d’acció 

nacional i supranacional  de la fabricació de ciment. 

5. Les actuacions dutes a terme posen de manifest la voluntat de la concessionària 

d’implicar-se en el procés de restauració del Turó, per la qual cosa considera que el 

PEPNat pot regular el manteniment de l’activitat extractiva amb la fixació d’actuacions 

concretes de restauració, tenint en compte que el concessionari s’ofereix a assumir els 

compromisos corresponents. 

 

INFORME  

De tots els suggeriments presentats, només els punts 4 i 5 no exposen fets sinó que contenen 

una petició en el sentit que el PEPNat no consideri incompatible amb l’espai protegit l’activitat 

                                                      

8 La data del correu administratiu és de 16 d’abril de 2015. 
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existent al turó de Montcada, tant en les àrees extractives actuals com en les futures ampliacions 

dins del límit de la concessió, així com de la superfície on s’ubiquen diverses instal.lacions 

industrials. A la vegada, declara la possibilitat que el PEPNat fixi actuacions concretes de 

restauració que reflecteixin els valors ecològics assumint el concessionari els compromisos 

proporcionals que correspongui. En aquest sentit, 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 programes de restauració, si escau, a les estratègies de l’annex 4. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 8 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6433 15.5.2015  

Presentador:  Vall Parc, SA 

Representant:  Roser Vilaregut Barceló  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Sol.licita l’adaptació de les reserves viàries del Pla general metropolità amb afectació a 

la finca de Vall Parc - una franja paral.lela a la carretera BP-1417 i un traçat que 

correspondria a la carretera de les Aigües – al Projecte executiu del passeig mirador de 

les Aigües.  

2. El vial d’accés al complex esportiu de Vall Parc es va incloure en la documentació gràfica 

del Decret dins de l’Espai de Regulació Especial tipologia 2: Àmbits d’enllaç. Per això 

proposa diverses actuacions sobre elements constructius, senyalització, il.luminació i 

transport públic.  

3. Exposa una problemàtica concreta de la instal.lació de subministrament de gas a la finca.  

 

 INFORME  

1. El PEPNat es desenvolupa en compliment del Decret 146/2010, no del Pla general 

metropolità, per la qual cosa no és l’instrument urbanístic per a qualsevol modificació 

puntual del Pla general metropolità. En aquest sentit, la modificació puntual del Pla 

general metropolità de l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola recull aquesta 

proposta. 

2. D’acord amb l’article 9 del Decret 146/2010, el PEPNat delimita definitivament els ERE, 

per bé que per a la seva regulació concreta es remet a les determinacions generals 

aplicables en l’àmbit de Parc Natural.  

3. El PEPNat no és l’instrument per a resoldre qüestions relatives a la connexió de la finca 

amb la xarxa de subministrament de gas, 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 9 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6450 18.5.2015  

Presentador:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

Representant:  Alcalde - Jordi San José Buenaventura 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. El PEPNat ha de regular els àmbits dels connectors que es troben fora dels límits del 

Parc Natural però dins d’un municipi que forma part de l’òrgan gestor. Sol.licita incorporar 

al document d’aprovació inicial del PEPNat l’estudi de Barcelona Regional de 2013 i que 

es contempli com solucionar  els problemes de connectivitat que ocasionen les 

infraestructures al Polígon Industrial el Pla, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. 

2. En relació a l’àmbit funcional, que considera que es pot incorporar al PEPNat sense 

necessitat de modificar els límits del Parc Natural, proposa incorporar les zones verdes 

del polígon El Pla limítrofes amb Molins de Rei i el tram nord del carrer Frederica 

Montseny, ambdós adients per a permetre usos agraris. 

3. Aposta per una modificació del Pla general metropolità en paral.lel a l’aprovació del 

PEPNat i per no deixar aspectes a desenvolupar pel Pla director urbanístic metropolità. 

La regulació urbanística ha de ser suficientment definida per no permetre interpretacions 

diverses ni generar inseguretat jurídica i dotar d’un blindatge adient a l’espai protegit. 

4. En relació a l’enclavament industrial de la cimentera coneguda com a Sanson, exposa 

que el PEPNat ha de tenir en compte tant els efectes de la carretera d’accés com les 

instal.lacions industrials existents situades en sòl qualificat de sistema de parc forestal. 

5. El Pla territorial metropolità de Barcelona no reconeix les reserves viàries del Pla general 

metropolità que es troben dins del Parc Natural,  per la qual cosa proposa que el PEPNat 

determini la desafectació de les reserves viàries dins del Parc en l’àmbit de Sant Feliu 

de Llobregat, a excepció de la que uniria la cimentera amb el polígon el Pla.  També 

indica la mancança en el document d’avanç de la carretera de la Sanson. 

6. El PEPNat ha de ser coherent amb el planejament en tràmit de l’àmbit del Torrent del 

Duc i s’ha d’incorporar a la plana 116-117 la llegenda dels sòls urbanitzables no 

delimitats. 

7. Proposa zonificar amb la clau 24 del Pla general metropolità els sòls per a usos agraris, 

d’acord amb les previsions del Catàleg del Paisatge del Pla territorial metropolità de 

Barcelona. 

8. Degut a la pluviometria irregular a la Serra de Collserola proposa classificar determinats 

indrets com a aqüifers protegits. 

9. Demana que el PEPNat prohibeixi el pas de la línia elèctrica de Molt Alta Tensió (MAT) 

tant pel Parc Natural com pels municipis del Parc i que en el supòsit que la MAT s’aprovi 

per la legislació sectorial de l’Estat, que el document ambiental contempli que només es 

permeti el traçat si es compleixen dos requisits: declaració d’impacte ambiental de 
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l’itinerari sencer del projecte que contempli l’alternativa zero i que la infraestructura passi 

íntegrament soterrada i allunyada dels nuclis urbans. 

10. Considera adient la revisió del catàleg de patrimoni construït, admetent usos i la 

rehabilitació de les masies segons la Llei d’urbanisme. Proposa que una masia del terme 

municipal de Sant Feliu de Llobregat pugui ser un centre d’informació ambiental de forma 

complementària al servei de la masia de Can Coll a Cerdanyola del Vallès. 

11. Demana declarar zona de seguretat de caça tot el Parc Natural i que el control de 

població es realitzi fora d’hores de concurrència de les persones de manera que no 

comporti una privatització puntual del gaudi del parc. 

12. Demana desenvolupar les línies estratègiques que apunta el document d’avanç, posant 

èmfasi en un programa específic de restauració de zones ocupades per horts, com la 

part baixa dels torrents de Can Miano, del Duc i del Cerdanet i valorar les despeses 

d’expropiació dels terrenys per a intervencions puntuals. 

 

INFORME  

1. El PEPNat incorpora un àmbit funcional per a ordenar els espais amb funcions 

connectores fora dels límits del Parc Natural, recollint tots els estudis existents com el de 

Barcelona Regional, i proposant mesures concretes d’actuació.  

2. El PEPNat incorpora la delimitació d’un àmbit funcional per incorporar espais connectors 

adjacents al Parc Natural dins dels municipis que formen l’òrgan gestor del Parc.  

3. El Conveni interadministratiu signat en data 1 d’octubre de 2014 preveu la tramitació en 

paral.lel des de l’aprovació inicial tant del PEPNat com de la modificació puntual del Pla 

general metropolità d’acompanyament. Aquesta modificació incorpora les Normes 

Urbanístiques que defineixen els usos urbanístics admesos en les edificacions incloses 

dins del Catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable. Això dotarà de 

major seguretat jurídica en relació la normativa vigent, en què es produeix una 

contradicció entre els usos admesos pel Pla general metropolità en el sistema de parc 

forestal i els de la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable. En qualsevol cas, aquesta 

normativa estableix les eines necessàries per a un enfortiment de la gestió de l’espai 

natural, evitant o minimitzant les pertorbacions que ocasiona qualsevol activitat humana. 

4. El PEPNat té en compte l’impacte d’aquestes infraestructures i incorpora un Espai 

funcional que comprèn part dels terrenys d’aquesta instal·lació (fitxes B01 Sanson i B02 

Carretera de la Sanson de l’Annex 02). 

5. El PEPNat es desenvolupa en compliment del Decret 146/2010, no del Pla general 

metropolità, per la qual cosa no és l’instrument urbanístic per a qualsevol modificació del 

Pla general metropolità. Tanmateix, la modificació puntual d’acompanyament que s’està 

tramitant en paral.lel sí que incorpora la desafectació de bona part de les reserves viàries 

dins del Parc Natural. 

6. D’acord amb el principi de legalitat, la documentació gràfica del PEPNat incorpora el 

planejament vigent en el moment de la seva aprovació. 

7. La modificació puntual del Pla general metropolità que es tramita en paral.lel advoca per 

una simplificació de la zonificació existent, tendint a una única clau urbanística per a 

l’àmbit del Parc Natural que admeti els usos agraris, forestals i ramaders. 
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8. El PEPNat proposa mesures per afavorir una bona gestió del cicle de l’aigua, però la 

declaració de determinats indrets com aqüífers protegits és una competència de la 

Generalitat de Catalunya. 

9. El marc legal vigent no dóna cobertura jurídica al fet que un document de naturalesa 

reglamentària com el PEPNat prohibeixi el pas dins del Parc Natural d’una infraestructura 

promoguda per l’Estat declarada d’interès general. Qualsevol referència al PEPNat 

d’aquesta prohibició seria nul.la de ple dret. A més, cal tenir en compte que l’article 6.8 

del Decret 146/2010 assenyala expressament que en l’àmbit del Parc “s’admet la 

construcció de noves infraestructures i l’ampliació de les existents que siguin requerides 

per la planificació territorial o sectorial, que s’han d’adequar al que preveu la normativa 

vigent en matèria d’avaluació ambiental”. Sobre els requeriments de la declaració 

d’impacte ambiental correspon a l’òrgan ambiental vetllar pel compliment de la legislació 

d’avaluació ambiental, essent el PEPNat l’instrument de planificació per a establir criteris 

per a avaluar i proposar mesures correctores o reparadores pels efectes que sobre 

l’espai natural protegit té la construcció o millora d‘una infraestructura.  

En aquest sentit el Pla estableix que caldrà 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 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. A més, els projectes d’implantació de noves 

infraestructures o ampliació de les existents s’hauran de sotmetre a avaluació ambiental. 

10. El PEPNat recull en les seves propostes per al Model d’ús públic la ubicació d’un nou 

centre divulgatiu del Parc a la Masia de la Salut. 

11. Tot i que la declaració tant de zona de caça controlada com de zona de seguretat 

correspon a la Generalitat de Catalunya, el PEPNat aposta per a admetre l’activitat 

cinegètica dins del Parc Natural únicament als efectes del control de població de fauna. 

Aquesta finalitat es pot aconseguir tant amb les zones de caça controlada com amb la 

declaració de zona de seguretat de tots els municipis del Parc. 

12. El PEPNat concreta les línies estratègiques de la gestió de l’espai natural protegit i avalua 

econòmicament la restauració paisatgística de determinades àrees ocupades per horts 

marginals. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 10 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6458 18.5.2015  

Presentador:  Associació de Veïns de Les Planes amb afectacions 

urbanístiques  

Representant:  María Leonor Pérez Zafón - Presidenta 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Considera que el PEPNat pot modificar límits del Parc Natural, ja que el document 

d’Avanç en dos àmbits puntuals corregeix els límits justificant-ho en errades materials. 

Proposa que el límit del Parc se situï als extrems del nucli urbà de les Planes amb la 

consolidació de tots els habitatges existents sense submissió a antiguitats o requisits 

d’edificabilitat. Basant-se amb l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar de l’avanç 

de la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de Les Planes afirmen 

que la inclusió del sector al Parc Natural no té cap justificació biòtica o ambiental. 

2. Afirma que els àmbits inclosos dins de l’ERE Les Planes tenen les mateixes 

característiques que el sòl urbà contigu i disposen de tots els serveis urbanístics. Si no 

s’accepta una modificació de límits excloent aquest àmbit del Parc Natural demana que 

la regulació dels ERE permeti la consolidació dels habitatges tant dins o fora del Parc, 

amb independència de la qualificació del sòl i la data de construcció, sense enderrocs o 

reallotjaments. S’hauria de permetre fer obres de consolidació, conservació, 

reconstrucció i rehabilitació integral dels habitatges existents, sense augment de volum 

o superfície construïda, excepte els habitatges menors de 90 m² que haurien de poder 

arribar a aquesta superfície. Proposa expropiacions voluntàries del terrenys no edificats 

i no edificables i traslladar la gestió dels terrenys buits al Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola amb compensacions econòmiques als propietaris.  

3. La consolidació urbanística de les Planes no suposa un augment de la fragmentació 

ecològica, dividida per les infraestructures existents (Ferrocarrils de la Generalitat, túnels 

de Vallvidrera i carretera BV-1462). Els límits exteriors de les Planes de caire forestal 

actuen de ponts d’habitat que reforcen la connectivitat així com la riera de Vallvidrera. 

Afirmen que cap de les propostes de consolidació afecta als objectius del PEPNat. 

4. Conclusions: 1) desafectació i consolidació de tots els habitatges actuals dins i fora del 

Parc, amb independència de la data de construcció, sense enderrocs o reallotjaments, a 

excepció de les parcel.les qualificades d’equipament si responen a necessitats del barri 

i no es diposi d’altra alternativa de millor o iguals condicions per situar l’equipament 2) 

requalificació a una clau urbanística que permeti mantenir les edificacions existents, 

possibilitant obres de consolidació, conservació, reconstrucció i rehabilitació integral dels 

habitatges existents, sense augment de volum o superfície construïda, excepte els 

habitatges menors de 90 m² que haurien de poder arribar a aquesta superfície 3) 

expropiació voluntària de solars no edificables i no edificats afectats pel Parc Natural en 
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un termini màxim no superior a 3 anys des de l’aprovació definitiva de la modificació de 

planejament. 

 

INFORME  

1. El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, tal 

i com ha informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques 

Ambientals de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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.  

2. El PEPNat no altera les qualificacions urbanístiques existents, per la qual cosa la inclusió 

dels assentaments edificatoris fora d’ordenació de Les Planes dins dels ERE tipologia 1 

del Decret 146/2010, en cap cas suposa el seu reconeixement en termes ni de 

planejament ni de legalitat urbanístiques. El PEPNat, com a instrument d’ordenació i 

gestió de l’espai natural, proposa criteris d’intervenció per a limitar els efectes d’aquests 

assentaments sobre l’espai protegit i contenir la seva extensió. També regula els 

habitatges fora d’ordenació en els termes de la legislació urbanística vigent (article 108 

del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme). 

Tot això, sens perjudici que es duguin a terme les mesures de protecció de la legalitat 

urbanística mitjançant els mecanismes de la normativa vigent (extinció immediata via 

expropiació, extinció diferida via drets de superfície o delimitació d’àrees de tempteig i 

retracte), d’acord amb el Pla general metropolità i la Disposició addicional segona la Llei 

3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 

urbanístics. 

3. Els objectius de protecció del Parc Natural inclouen la implantació d’un règim que 

asseguri en termes de viabilitat ecològica i a llarg termini els ecosistemes naturals i 

seminaturals, superant l’aïllament de la Serra de Collserola i evitant la seva fragmentació. 

L’existència d’assentaments edificatoris fora d’ordenació, a banda de les conseqüències 

en termes de legalitat urbanística, en cap cas es pot considerar que és una situació 

innòcua a l’espai natural protegit, ja que constitueix una pertorbació molt important al 

Parc Natural. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 11 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6515 18.5.2015  

Presentador:  Ramon Comerma Olives, en nom propi  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Considera que és sorprenent que es consideri el PEPCo un model útil i d’èxit però que 

el PEPNat plantegi una ruptura amb aquest model a partir de les conclusions de la cimera 

de Rio, tot i que des del 1992 fins a l’actualitat s’ha continuat aplicant el PEPCo. 

2. Manifesta que el PEPNat adopta una postura més proteccionista però això és 

contradictori amb proposar actuacions que requereixen la intervenció humana, com la 

conservació dels boscos o augmentar l’oferta de lleure del Parc. 

3. Per fer permeable la dicotomia aparent entre l’hàbitat humà i el natural proposa incloure 

mesures per integrar els habitatges existents i fer possible el manteniment i millora del 

patrimoni arquitectònic. 

4. L’àmbit de regulació del PEPNat constitueix també un hàbitat humà i per això proposa 

adoptar mesures de foment de la coexistència tant de l’activitat humana com del medi 

natural. 

5. Considera que la normativa, tot i la flexibilitat, ha de donar una seguretat jurídica de 

manera que l’aplicació no depengui de la reflexió puntual del tècnic sobre criteris bàsics. 

 

INFORME  

1, 2 i 4. En concordança amb la definició de parc natural inclosa a l’article 25 de la Llei 

12/1985, un dels objectius bàsics del Parc Natural és l’enunciat a l’article 3 del Decret 

146/2010: l’establiment d’un règim de gestió activa i directa adreçada a mantenir la 

viabilitat ecològica dels ecosistemes del Parc amb la implantació d’una regulació dels 

usos i les activitats per tal de fer-les compatibles amb les finalitats de conservació del 

patrimoni natural i la biodiversitat del Parc. I és un objectiu complementari de l’anterior 

l’establiment d’un règim d’ordenació i gestió que faci compatible la protecció dels valors 

esmentats amb l’aprofitament ordenat dels recursos que conté i l’activitat dels seus 

habitants.  

3. Quant als habitatges existents, d’acord amb la legislació urbanística vigent la modificació 

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

inclou un Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

que permet l’ús residencial en els habitatges amb valors arquitectònics i històrics. 
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5. El PEPNat inclou una Normativa amb les determinacions aplicables en l’àmbit del Parc 

Natural, que juntament amb la Normativa de la modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, determinen l’ordenació 

i regulació detallada del sòl i dels usos i activitats admeses, per la qual cosa tant l’òrgan 

gestor com les Administracions competents estan vinculats pel seu contingut tant per a 

elaborar els informes sectorials com per a l’aprovació dels instruments de 

desenvolupament i execució del PEPNat. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 12 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6516 18.5.2015  

Presentador:  Associació Masies de Collserola  

Representant:  Manuel López Prados - President 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

0. Presenta un anàlisi de l’evolució de la Serra de Collserola des del punt de vista de 

l’explotació agrària (minifundisme, abandonament de conreus, transformació dels masos 

en equipaments per al lleure). 

1. Esmenta la possibilitat d’augmentar la superfície de conreu, recuperant antics camps, 

permetent l’anivellament de terrenys, la regularització orogràfica per fer-los accessibles 

a la nova maquinària per fer més productiu el sòl, amb la compensació de mantenir el 

sotabosc i, en general, fugir del “pessebrisme paisatgístic”. 

2. Per tal de protegir els conreus i les finques proposa la implementació de tanques 

permeables per a la fauna, excepte per a determinades espècies com el porc senglar. 

3. Considera que cal beneficiar les explotacions agropecuàries, unificant tots els tràmits 

administratius municipals d’atorgament de llicències al Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola, amb l’establiment de taxes administratives quasi gratuïtes tenint en 

compte que no es tracta de moviments de terra en sòl urbà. 

4. Actualment la majoria d’activitats es destinen als usos de lleure i restauració. Planteja 

ampliar els usos cap a tallers artístics o artesanals o usos professionals compatibles amb 

el Parc Natural, amb la finalitat d’ajudar al manteniment del patrimoni cultural i 

arquitectònic.  Reclama una xarxa de subministraments de serveis àmplia a càrrec de 

l’Administració per a desenvolupar aquestes activitats: aigua, depuració aigües, gas, 

telecomunicacions, corrent elèctric,  juntament amb una calçada d’accessos rodat. 

5. Proposa el tancament de camins durant la setmana per evitar el trànsit a l’interior i només 

l’obertura el cap de setmana, posant com exemples la carretera de la Sanson, el camí 

de Santa Creu a Castellciuró o l’accés a Can Tintorer. 

6. Demana el reconeixement dels plans especials aprovats des de l’any 1979 quant als 

espais per equipaments i activitats de lleure i esbarjo. 

7. Sol·licita no admetre enlloc del Parc Natural cap projecte similar al pla de “Portes de 

Collserola” promogut per l’Ajuntament de Barcelona, per evitar una invasió al medi i que 

continuï essent parc natural. Advoca per l’extensió de la superfície d’espai natural protegit 

per a connectar el Parc amb els altres espais naturals metropolitans. 

 

INFORME  

1. El PEPNat aposta per la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles, que haurà de 

desenvolupar-se amb respecte a les condicions establertes a la normativa urbanística i 

forestal en el supòsit de les rompudes i la regulació del propi PEPNat. 
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2. La Normativa del PEPNat estableix les condicions per al tancament de finques, que en 

qualsevol cas és congruent amb les normes establertes al Pla territorial metropolità de 

Barcelona. 

3. La regulació de les taxes administratives és competència de les Ordenances fiscals 

municipals. En qualsevol cas, el règim de finançament de l’òrgan gestor ve determinat 

pels seus Estatuts i és competència dels ens consorciats proposar fórmules de 

finançament específiques pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

4. D’acord amb la legislació urbanística vigent la modificació puntual del Pla general 

metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola inclou un Catàleg de 

masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable que permet usos per a 

fer possible el manteniment i millora del patrimoni arquitectònic. Quant a la xarxa de 

subministrament de serveis, l’article 47.7.b) de la Llei d’urbanisme assenyala que 

correspon a la persona propietària costejar i, si s’escau, executar les infraestructures de 

connexió de la instal·lació, la construcció o l’edificació amb les xarxes generals de 

serveis, i cedir a l’administració competent  aquestes infraestructures i el sòl corresponent 

per a la seva incorporació al domini públic, quan n’hagin de formar part. 

5. El PEPNat incorpora un inventari de camins, així com la normativa d’ús, que mantindrà 

com a criteri general el tancament a la circulació de vehicles amb clau d’accés controlat 

per a veïns, serveis i emergències. 

6. D’acord amb el principi de legalitat, el PEPNat incorpora el planejament vigent en el 

moment de la seva aprovació. El Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions 

en sòl no urbanitzable inclou la fitxa descriptiva de cada element amb usos admesos 

d’acord amb la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural 

de la Serra de Collserola. 

7. El PEPNat incorpora un àmbit funcional amb la finalitat de garantir els objectius de 

protecció del Parc i assegurar la connectivitat interna i externa del Parc, recollint tots els 

estudis existents com el de Barcelona Regional, i proposant mesures concretes 

d’actuació.  
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INFORME DE SUGGERIMENTS 13 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6692 19.5.20159   

Presentador:  Associació de Veïns del barri de Mas Fortuny  

Representant:  Susana Garzaran Sánchez - Presidenta 

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Justifica la legitimació per a presentar els suggeriments en tant que el barri de Mas 

Fortuny queda inclòs dins dels ERE tipologia. 

2. Manifesta el desacord en equiparar els ERE amb els assentaments edificatoris fora 

d’ordenació responsables de pertorbacions al Parc. Considera que la regulació dels ERE 

al Decret 146/2010 suposa el reconeixement d’una realitat urbanística i la seva 

consolidació com a nucli urbà, atorgant als titulars de les edificacions el reconeixement 

del seu patrimoni immobiliari i el dret a la conservació, millora i rehabilitació i que es 

permeti l’ús com habitatge familiar. 

3. No considera que aquest assentament edificatori suposi un focus de tensió entre el Parc 

i la seves zones perimetrals interiors. 

 

INFORME  

1 i 2. El PEPNat no altera les qualificacions urbanístiques existents, per la qual cosa la 

inclusió dels assentaments edificatoris fora d’ordenació de Mas Fortuny dins dels ERE 

tipologia 1 del Decret 146/2010, en cap cas suposa el seu reconeixement en termes ni 

de planejament ni de legalitat urbanístiques. El PEPNat, com a instrument d’ordenació i 

gestió de l’espai natural, proposa criteris d’intervenció per a limitar els efectes d’aquests 

assentaments sobre l’espai protegit i contenir la seva extensió. Tot això, sens perjudici 

que es duguin a terme les mesures de protecció de la legalitat urbanística mitjançant els 

mecanismes de la normativa vigent (extinció immediata via expropiació, extinció diferida 

via drets de superfície o delimitació d’àrees de tempteig i retracte), d’acord amb el Pla 

general metropolità i la Disposició addicional segona la Llei 3/2009, de 10 de març, de 

regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 

3.  Els objectius de protecció del Parc Natural inclouen la implantació d’un règim que 

asseguri en termes de viabilitat ecològica i a llarg termini els ecosistemes naturals i 

seminaturals, superant l’aïllament de la Serra de Collserola i evitant la seva fragmentació. 

L’existència d’assentaments edificatoris fora d’ordenació, a banda de les conseqüències 

en termes de legalitat urbanística, en cap cas es pot considerar que és una situació 

innòcua a l’espai natural protegit, ja que constitueix una pertorbació molt important al 

Parc Natural.   

                                                      

9 La data del correu administratiu és de 18 de maig de 2015. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 14 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6696 19.5.201510   

Presentador:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  

Representant:  Eulàlia Mimó Viader – Regidora delegada d’Activitat 

Urbanística  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

Sol·licita que el PEPNat o la modificació del Pla general metropolità d’acompanyament inclogui 

la delimitació del sòl urbà no consolidat del sector de Can Cerdà, al terme municipal de 

Cerdanyola del Vallès, tal i com es reflecteix en el plànol adjunt, el que suposa excloure 0,5 

hectàrees de l’àmbit del Parc Natural. 

 

INFORME  

El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, tal i com ha 
informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 
Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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.  

 

Cal tenir present, però, que en resposta a l’escrit presentat en data16 de gener de 2017 per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, la MPGM d’acompanyament al PEPNat ajusta la 
classificació i qualificació dels sòls limítrofs a Can Cerdà per tal que siguin coherents amb la 
delimitació del Parc Natural de la Serra de Collserola i amb la realitat existent. Així mateix, també 
s’ha reconegut el vial d’accés i de sortida, el qual estructura la urbanització de can Cerdà. 

                                                      

10 La data del correu administratiu és de 18 de maig de 2015. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 15 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6851 20.5.201511   

Presentador:  Federació Catalana de Caça  

Representant:  Paco Piera Orozco – President  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Descriu l’òrgan competent a Catalunya en matèria de desplegament de la planificació 

dels espais naturals de protecció especial i de l’activitat cinegètica. 

2. Manifesta el seu acord en què la caça a la Serra de Collserola ha de servir pel control 

de població però considera que, a diferència el que preveu el document d’Avanç de 

PEPNat, la caça és una activitat esportiva. 

3. Manifesta el desacord que en dissabtes, diumenges i festius no es pugui realitzar el 

control de població. 

4. Proposa que les Societats de Caçadors estiguin autoritzades per a batudes 

administratives i aguaits nocturns. 

5. Manifesta diverses qüestions sobre la caça menor quant als dies i a les espècies. 

6. Considera que el criteri general de prohibir la caça en àrees on pels seus valors o 

per la interacció amb altres usos es consideri incompatible és molt genèric. 

7. Assenyala que al document d’avanç de PEPNat no es fa referència al furtivisme. 

8. Proposa que des de l’Administració i l’òrgan gestor es faci publicitat de la caça al 

Parc com una activitat de gestió sostenible i amb efectes biològics. 

9. Demana col·locar plaques de senyalització de les zones de caça controlada. 

10. Considera que l’Administració i en el seu cas l’òrgan gestor del Parc Natural són els 

responsables dels danys personals i patrimonials ocasionats per les espècies 

cinegètiques. 

 

INFORME  

1. L’aprovació del PEPNat en cap cas suposa la modificació de les competències 

administratives en la planificació dels espais naturals de protecció especial i de l’activitat 

cinegètica, que corresponen a la Generalitat de Catalunya.  

2. Sobre la consideració de l’activitat cinegètica com a activitat esportiva, la situació i el 

context metropolità del Parc Natural de la Serra de Collserola desaconsellen per raons 

de seguretat i de gestió de l’ús social la pràctica esportiva de la caça, limitant-se al control 

de població. 

3, 4, 5, 7, 8 i 9. Les qüestions concretes sobre dies a caçar, espècies, gestió dels controls de 

població i compliment de la legislació es planifiquen i executen per l’òrgan competent a 

                                                      

11 La data del correu administratiu és de 18 de maig de 2015. 
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Catalunya en matèria d’activitat cinegètica i amb els instruments previstos a la normativa, 

per la qual cosa no correspon al PEPNat incidir en aquestes qüestions. 

6. L’article 6.5 del Decret 146/2010 preveu expressament que “es prohibeixen les activitats 

cinegètiques dins l’àmbit de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la 

Rierada-Can Balasc”. 

10. La responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per les espècies cinegètiques es 

troba establerta a l’article 33 de la Llei 1/1970, de caça, per la qual cosa el PEPNat no 

és competent per a regular o modificar aquesta normativa.  
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INFORME DE SUGGERIMENTS 16 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6902 20.5.2015  

Presentador:  Associació de veïns i veïnes Mont d’Orsà de Vallvidrera  

Representant:  No consta  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. Presenta una introducció demanant un replantejament del text del PEPNat per a 

reformular la diagnosi i considera imprescindible la gestió unificada del Parc en 

determinats aspectes. 

2. Assenyala mancances de la diagnosi de l’avanç de PEPNat en el sentit que només 

refereix en exclusiva les actuacions de l’Administració i no la totalitat de la realitat del 

Parc i les seves tendències. Concretament detalla les següents mancances: inventari 

actualitzat d’espècies autòctones i invasores del parc i estat de conservació; relació 

d’espais d’especial interès per les seves condicions ecosistèmiques i el seu estat de 

conservació i gestió; catàleg d’arbres monumentals; inventari de patrimoni i estat de 

conservació; inventari d’activitats econòmiques dins i fora del parc; inventari 

actualitzat d’activitats organitzades massives i periòdiques; inventari actualitzat 

d’usos de lleure actual i tendències; mapa lumínic del parc i impactes acústics; usos 

específics dels habitants del parc natural, incloent horts familiars i d’autoconsum i 

catàleg de les varietat autòctones; propietat del sòl i usos actuals; associacionisme 

al parc; aprofitament dels recursos forestals; infraestructures i el seu impacte actual 

i de futur; relació dels connectors i estat i gestió actual amb altres espais naturals. 

3. Presenta un model estratègic de la proposta d’ordenació, amb les següents figures 

de planejament addicional: pla especial de patrimoni arquitectònic que inclogui plans 

especials de restitució del medi natural alterat; pla director de l’espai funcional que 

inclogui plans especials d’ordenació de l’espai funcional; pla director de mobilitat; pla 

per a la gestió d’espècies invasores, que inclogui plans especials per a la gestió i 

tractament d’espècies invasores. Seguidament enumera un  seguit de propostes: 

a) Preservació i millora valors ecològics: pla especial de restitució del medi natural 

alterat; millora i ampliació dels connectors exteriors i interiors; pla per a la gestió 

d’espècies invasores; recuperació de les antigues infraestructures de terrasses, 

mines d’aigua i bases; pla especial per a la gestió i tractament de la proliferació del 

porc senglar; protecció de l’entorn amb independència de la titularitat del sòl amb 

regulació del tancament o limitació de l’ús públic en algunes zones; diversitat en la 

ramaderia i agricultura; conservació de les varietats autòctones. 

b) Control de les pertorbacions: supressió del vehicle privat de pas dins del Parc amb 

la gratuïtat dels túnels i vies de peatge de les carreteres per als no veïns per invertir 

la tendència de saturació; limitació a 30 km/h; foment del transport públic, amb 

l’ampliació de la zona 1; bus i Ferrocarrils de la Generalitat nocturn al barri de les 

Planes; acord amb el tancament a la circulació de la xarxa de camins amb 
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excepcions en el camí del Camasec en tant que s’han situat equipaments; zones de 

lleure a desplaçar a la perifèria del Parc; control de l’excés d’il.luminació i 

contaminació acústica; control de la proliferació d’activitats organitzades d’usos 

massius; control del lleure individual; control de l’impacte de les infraestructures 

actuals i futures. 

c) Regulació d’usos i activitats: promoció de l’activitat econòmica dins del parc 

compatible amb la declaració de Parc Natural com restaurants, hípiques, nuclis 

zoològics, etc; regulació per limitació activitats massives; regulació del lleure 

individual fent previsió de futur perquè el PEPNat no quedi obsolet; diversitat en les 

propostes de ramaderia i agricultura, com el foment de cooperatives de consum, 

l’agricultura biològica, etc; horts familiars i d’autoconsum; potenciar l’ús tradicional 

de les masies i altres edificacions no com a museus o equipaments d’educació 

ambiental sinó com espais de vida quotidiana; caça com element de control; 

aprofitament de recursos forestals; millora de la gestió de residus i compostatge. 

d) Patrimoni construït: elaboració d’un pla especial de patrimoni del parc de Collserola, 

catalogant no només en sentit positiu de preservació sinó també assenyalant el 

patrimoni amb impacte negatiu a enderrocar o esmenar, dotant de pressupost 

aquests últims elements amb un termini per a la restitució del medi natural. 

e) Infraestructures del Parc: prohibició de la MAT i supressió de línies existents. 

f) Espai funcional adjacent: assevera que el tractament de l’espai funcional no pot 

suposar la desaparició dels espais reservats per equipaments de barri i es reclama 

un mobiliari urbà adequat a l’entorn i el soterrament de línies elèctriques i 

telefòniques; evitar actuacions com el projecte guanyador de les portes de Collserola 

g) Proposa tres plans especials d’actuació concrets: aïlant, pantà de Vallvidrera i 

benzinera de la Rabassada. 

 

INFORME  

1 i 2. Per la seva naturalesa l’Avanç de PEPNat és un document que avança els objectius 

generals i específics així com les línies estratègiques del Pla especial, juntament amb 

una diagnosi prèvia i una orientació de la proposta d’ordenació. Per tant, no és 

equiparable quant a contingut amb el PEPNat que se sotmet a aprovació inicial, en el 

sentit que aquest últim incorpora aspectes no recollits en l’Avanç de Pla. Els aspectes 

assenyalats, per bé que s’hi fa referència en el document d’avanç, sí que consten 

inventariats com annexes del PEPNat, tal i com determina l’article 8 del Decret 146/2010. 

3. Amb la finalitat d’integrar en un únic document els aspectes que afecten a la gestió i 

ordenació del Parc Natural, el PEPNat pretén ser un instrument que serveixi per a 

preservar l’espai natural alhora que estableixi les bases per a una gestió unificada. En 

aquest sentit, recull tant els aspectes ambientals com urbanístics en un sol document, 

per a evitar la dispersió de plans i normatives amb incidència al Parc Natural de la Serra 

de Collserola. Per tant, el PEPNat advoca per a recollir en un únic document aspectes 

com les mesures de preservació de les espècies de flora i fauna, la conservació i millora 

del patrimoni arquitectònic mitjançant els inventaris de tots elements patrimonials (que 

inclou no només les masies, cases rurals i altres construccions del Catàleg sinó també 

tots els elements patrimonials d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic com les fonts 

o cabanes de pedra seca), la regulació d’un espai funcional per a garantir la connectivitat 
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interna i externa del Parc, els principis de gestió dels usos i activitats agraris, ramaders i 

forestals, així com l’activitat cinegètica, l’inventari de camins per a regular la circulació 

dins del Parc, les infraestructures del lleure, el model d’ús social del Parc, amb les 

mesures de control adequades, etc. Per tant, el PEPNat inclou en el model d’ordenació 

les propostes de l’escrit de suggeriments presentat, amb les següents limitacions: 

 El marc legal vigent no dóna cobertura jurídica al fet que un document de naturalesa 

reglamentària com el PEPNat prohibeixi el pas dins del Parc Natural d’una infraestructura 

promoguda per l’Estat declarada d’interès general. Qualsevol referència al PEPNat 

d’aquesta prohibició seria nul.la de ple dret. A més, cal tenir en compte que l’article 6.8 

del Decret 146/2010 assenyala expressament que en l’àmbit del Parc “s’admet la 

construcció de noves infraestructures i l’ampliació de les existents que siguin requerides 

per la planificació territorial o sectorial, que s’han d’adequar al que preveu la normativa 

vigent en matèria d’avaluació ambiental”. Sobre els requeriments de la declaració 

d’impacte ambiental correspon a l’òrgan ambiental vetllar pel compliment de la legislació 

d’avaluació ambiental, essent el PEPNat l’instrument de planificació per a establir criteris 

per a avaluar i proposar mesures correctores o reparadores pels efectes que sobre 

l’espai natural protegit té la construcció o millora d‘una infraestructura. És per això que la 

Normativa del PEPNat sí que recull condicions de caràcter ambiental en el supòsit 

d’implantació de les infraestructures que permet el Decret 146/2010. D’altra banda, el 

PEPNat no altera les qualificacions urbanístiques vigents. Finalment, el model 

d’ordenació del PEPNat ha tingut en compte el desenvolupament de l’ús social d’acord 

amb la xarxa de transport públic per bé que no és l’instrument per a implantar les mesures 

concretes que es proposQuant al transport privat. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 17 
Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/6908 21.5.201512   

Presentador:  Puigfel, SA i Sociedad Anónima Cerámica de Sardanyola 

Representant:  Andreu Puigfel Bach – Administrador únic  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

1. La Sociedad Anónima Cerámica de Sardanyola és titular dels terrenys del paratge de 

Can Castelló i Puigfel, SA titular de diverses activitats i instal.lacions existents a la finca. 

Aquests terrenys han quedat inclosos dins de la delimitació del Parc Natural de la Serra 

de Collserola. 

2. Aporta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de maig de 

2014 recorreguda al Tribunal Suprem que declara que han de quedar exclosos del Decret 

146/2010 els terrenys identificats en el fonament jurídic sisè apartat 6.9.  També aporta 

la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de gener de 2014 

recorreguda al Tribunal Suprem relativa a l’ordenació dels terrenys en el sistema d’espais 

oberts del Pla territorial metropolità de Barcelona. 

3. L’avanç de PEPNat no té en compte aquests pronunciaments judicials ni el Pla director 

urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, aprovat definitivament en 

data 28 d’abril de 2014, que reconeix les preexistències i regula un règim específic. Per 

tant, sol.licita l’exclusió de la finca de la Sociedad Anónima Cerámica de Sardanyola de 

la delimitació de l’àmbit del PEPNat. 

 

INFORME  

1, 2 i 3.El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, 

tal i com ha informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques 

Ambientals de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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. D’altra banda, el 

PEPNat es desenvolupa en compliment del Decret 146/2010, no del Pla general 

metropolità. En el moment d’aprovació inicial del PEPNat està pendent d’execució la 

sentència de 13 de maig de 2014, per la qual cosa en el moment en què es publiqui 

l’acord de Govern al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els límits del PEPNat 

quedaran modificats quant a la delimitació definitiva del Parc Natural. 

 

  

                                                      

12 La data del correu administratiu és de 18 de maig de 2015. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 18 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/7051 26.5.2015  

Presentador:  Ajuntament del Papiol 

Representant:  Albert Vilà Badia - Alcalde  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

En relació a l’Estudi Ambiental Estratègic demana que es facin els estudis necessaris de les 

aigües termals a la zona de la Pedrera Berta, al terme municipal del Papiol, per tal de poder 

avaluar les seves característiques i determinar a través del PEPNat un ús correcte del territori. 

 

INFORME  

El PEPNat estableix una ordenació singular per a les pedreres d’acord amb els objectius de 

conservació i millora del Parc Natural i de les mesures establertes per l’Estudi Ambiental 

Estratègic. 

L ’Annex 4. Estratègies de restauració de les pedreres conté un estudi d’aquesta pedrera i 
s’apunten directrius per a la seva restauració. 
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INFORME DE SUGGERIMENTS 19 

Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 

Serra de Collserola 

 

Tràmit:    Aprovació avanç de Pla. 27.1.2015 

Administració:   Àrea Metropolitana de Barcelona  

Número i data de registre: 2015/7552 5.6.2015  

Presentador:  Ajuntament de Montcada i Reixac  

Representant:  M. Carmen Porro Arias - Alcaldessa  

 

RESUM DELS SUGGERIMENTS 

- Informe del Servei de Medi Ambient: a banda de resumir el contingut del PEPNat, tenint 

en compte que el municipi de Montcada i Reixac té un pes rellevant en la connexió entre 

els espais naturals de la Serra de Collserola i la Serralada de Marina, proposa estudiar 

com conjuminar la funció de corredor biològic dels rius i rieres amb altres usos com els 

de parc fluvial i preveure i minimitzar els problemes que es poden produir. 

- Informe del Servei d’Urbanisme i Habitatge: proposa incloure dins l’àmbit d’actuació del 

PEPNat tota la franja situada entre la C-58 i l’àmbit nord discontinu del Turó de Montcada 

per tal de donar continuïtat als espais del Parc, ja sigui incorporant l’àmbit als límits del 

Parc o de l’espai funcional. També detalla les dues modificacions del Pla general 

metropolità en tramitació que afecten l’àmbit del PEPNat: la modificació puntual a l’àmbit 

de la muntanyeta de la Font Pudenta, aprovada inicialment pel Ple en la sessió de 30 

d’abril de 2015, i l’avanç de modificació puntual per a la implantació del Centre d’acollida 

d’animals de companyia de Barcelona a l’entorn del Torrent de Tapioles. 

 

INFORME  

1. El PEPNat incorpora un àmbit funcional per a ordenar els espais amb funcions 

connectores fora dels límits del Parc Natural, recollint tots els estudis existents com el de 

Barcelona Regional, i proposant mesures concretes d’actuació.  

2. El PEPNat no pot modificar els límits del Parc Natural establerts al Decret 146/2010, tal 

i com ha informat en data 18 de març de 2014 la Direcció General de Polítiques 

Ambientals de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 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. Tanmateix, en 

concordança amb els objectius bàsics de protecció del Parc Natural de permetre la 

implantació d’un règim que superi l’aïllament de la Serra de Collserola i que eviti la 

fragmentació i la pèrdua dels espais agroforestals que conté, el PEPNat incorpora un 

àmbit funcional adjacent amb la finalitat de resoldre els aspectes claus de la connectivitat 

tant interna com externa del Parc. D’acord amb el principi de legalitat, el PEPNat 

incorpora el planejament vigent en el moment de la seva aprovació. 
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Finalitzat aquest període d’informació pública de l’avanç del Pla es va fer un treball de recopilació 
de totes les observacions i propostes rebudes tant en les sessions de treball com pels diferents 
mitjans emprats per la seva possible consideració en la següent fase de l’aprovació inicial del  
PEPNat. Aquest document recopilatori va ser aprovat per la Comissió Redactora i Institucional 
del 25 de de maig de 2016. 

 
6.2.3. Altres reunions i sessions temàtiques 

Amb posterioritat al període d’informació pública corresponent a la fase d’avanç, s’han realitzat  
diferents informatives i participatives amb la finalitat de presentar l’esborrany del document per 
l’aprovació inicial del PEPNat. En primer lloc, s’han dut a terme reunions amb els 9 municipis del 
Parc. Aquestes sessions es van desenvolupar d’acord al següent calendari: 

Ajuntament Data  

Montcada i Reixac 22 de juny de 2017 

Sant Just Desvern 22 de juny de 2017 

Sant Cugat del Vallès 4 de juliol de 2017 

Molins de Rei 5 de juliol de 2017 

El Papiol 6 de juliol de 2017 

Esplugues de Llobregat 7 de juliol de 2017 

Cerdanyola del Vallès 10 de juliol de 2017 

Sant Feliu de Llobregat 12 de juliol de 2017 

Barcelona juny 2017 - març 2018 

El Papiol 9 i 25 d’abril de 2018 

Sant Cugat del Vallès 12 d’abril i 10 de maig de 2018  

Molins de Rei 18 d’abril de 2018 

Esplugues de Llobregat 20 d’abril de 2018 

Sant Just Desvern 24 d’abril de 2018 

Montcada i Reixac 25 d’abril de 2018 

Cerdanyola del Vallès 26 d’abril de 2018 

Sant Feliu de Llobregat 27 d’abril de 2018 

Barcelona Abril 2018 

Taula 4: Calendari de reunions per l’aprovació de l’avanç i el retorn de l’esborrany per a l’aprovació inicial amb els 
Ajuntaments. 
Font: AMB. 
 
A partir d’aquestes sessions s’han rebut suggeriments dels diferents ajuntaments, els quals s’han 
tingut en compte de cara a la redacció final del document per l’aprovació inicial. 

Així mateix, en el marc de la redacció del document per l’aprovació inicial del PEPNat s’han 
organitzat sessions específiques amb la Plataforma cívica per a la defensa de Collserola i s’ha 
participat en altres reunions i sessions temàtiques (Taula 5). També s’ha assistit a les sessions 
de la Comissió de seguiment de la Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola, on es 
promou una estratègia innovadora de desenvolupament local orientada a promoure sistemes 
alimentaris i comunitats locals més justes i sostenibles dins el Parc de Collserola,  a diferents 
sessions de l’European Forum on Urban Forestry (EFUF), i a les reunions del projecte 
NATURVATION, així com trobades i jornades organitzades per l’òrgan gestor del Parc. 
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Plataforma cívica per a la defensa de Collserola Data 

Reunió preliminar amb el nou president de la Comissió Institucional 13 de juliol de 2016 

Presentació document Avanç MGPM 13 d’octubre de 2016 

Presentació  en relació a la jornada de debat celebrada a l’IEC (23 de gener 
de 2016) 

20 de desembre de 2016 

Debat sobre la incorporació de les conclusions de la jornada de debat  25 d’abril de 2017 

Presentació estat dels treballs 8 de maig de 2017 

Reunió amb la Ponència Tècnica 15 de maig de 2017 

Presentació esborrany del document d’aprovació inicial 17 d’abril de 2018 

Taula 5: Calendari de reunions amb la Plataforma cívica per a la defensa de Collserola. 
Font: AMB. 

Títol de la sessió Lloc Data 

Taula “Estratègia per a la regulació de l’ús públic al Parc Natural de 
Collserola” 

Barcelona 
25 d’abril de 
2016 

Primera trobada del grup de treball per a la Innovació Urbana-
Regional en infraestructura verda i solucions basades en la naturalesa 

Barcelona 
28 de març de 
2017 

A multiple approach towards ecological connectivity: the future 
functional space of the Collserola Park as a case study. EUROPEAN 
FORUM ON URBAN FORESTRY - EFUF 2017 

Barcelona 
31 de maig de 
2017 

Linking agricultural and forest management to the preservation and 
enhancement of the built heritage: perspectives and possibilities from 
PEPNat. EUROPEAN FORUM ON URBAN FORESTRY  -EFUF 2017 

Barcelona 
1 de juny de 
2017 

Trobada en el marc dels projectes Naturvation (NATure-based Urban 
innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure 
Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes 
Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea. 

Barcelona 
12 de juliol de 
2017 

Reunió anual del projecte NATURVATION Barcelona 
29 de setembre 
de 2017 

Taula per a  l'aplicació de solucions basades en natura (SbN) i 
infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona 

Barcelona 
5 de desembre 
de 2017 

Taula per a l'aplicació de solucions basades en natura (SbN) i 
infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona 

Barcelona 
6 de març de 
2017 

BORDERS OF METROPOLIS, OPPORTUNITIES AND CONFLICTS. 
Session “Visit of master students from Architecture School of 
Tsinghua University. Beijing. P.R. China, ETSAB and MBLArch” 

Barcelona 
20 de novembre 
de 2017 

Transnational Working Group and Technical Visits on Territorial 
Innovation on metropolitan and peri-urban agriculture.  
4th Interreg MED MADRE Transnational Working Group meeting on 
metropolitan agriculture and territorial innovation. 

Montpellier  
23-24 de gener 
de 2018 

Jornada DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CONSTRUÏT A LA 
SERRA DE COLLSEROLA, promoguda per l’Associació 
COLLSEROLA INCIATIVES, amb el suport del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. 

Barcelona 
25 d’abril de 
2018 

A Multicriteria Tool for the strategic planning, management and 
monitoring of the Collserola Park 
EUROPEAN FORUM ON URBAN FORESTRY 2018 – EFUF 2018 
Increasing cities, decreasing green areas – Challenge to Urban Green 
Professional 

Helsinki 
and 
Vantaa 

18 de maig de 
2018 

Taula per a l'aplicació de solucions basades en natura (SbN) i 
infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona" 

Barcelona 
5 de juny de 
2018 

Taula 6: Llistat d’altres sessions en les que s’ha participat. 
Font: AMB 
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6.3. Fase d’informació pública sobre l’aprovació inicial  

El Pla especial es va aprovar inicialment el 24 de juliol de 2018 i el dia 8 d’agost es va publicar 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci pel qual es fa pública l’aprovació inicial del 
PEPNat. Així mateix es va procedir a la inserció d’un anunci al diari La Vanguardia el dia 9 d’agost 
de 2018. L’endemà de la publicació al diari es va iniciar el període d’informació pública que es va 
ampliar fins al 10 de gener del 2019 en la sessió del 27 de novembre de 2018 del Consell 
Metropolità. La fase d’Informació pública sobre l’Aprovació Inicial del Pla, es correspon a la 
tercera fase del procés de participació ciutadana, que és, d’acord amb el full de ruta dels 
processos del planejament marcat per la normativa vigent, la fase de màxima publicitat, 
informació i participació, on les propostes del document són contrastades de nou amb els actors 
implicats i amb l’opinió de la ciutadania en general. 

A l’inici d’aquesta fase es van identificar els actors i agents que haurien d’intervenir en el procés 
de participació ciutadana (entitats, organismes, associacions, propietaris, consells, etc.). La 
selecció del conjunt d’actors i agents es va elaborar tenint en compte la diversitat de visions, 
sensibilitats i interessos que hi ha sobre el Parc de Collserola. Així mateix, degut a la complexitat 
del Parc es va considerar tant la perspectiva sectorial com territorial. 

Simultàniament es van realitzar les següents tasques: 
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Adequació dels continguts 

Disseny i elaboració de les convocatòries 

Calendarització i convocatòria de les activitats 

Difusió inici i característiques del programa de participació 

Preparació/ formació punts presencials 

Funcionament punts d’informació presencials 
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 Metodologia global 

Preparació sessions participatives 

Sessions participatives: jornades (territorial) 

Sessions participatives: jornades (temàtic) 

Informe de retorn 

Preparació enquesta versió impresa/on-line 

Recollir i analitzar la informació obtinguda a través de la enquesta 
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III

 
sí
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si
 Informe final 

Document resum 

Sessió de retorn 
Taula 7: Tasques realitzades en la tercera fase del procés de participació  
Font: AMB 
 
Pel que fa al material de suport destaca: 

- Elaboració d’un fulletó informatiu basat en els eixos que defineixen el model estratègic 
de la proposta d’ordenació del PEPNat, i que són els següents:  

1. Preservació i millora dels valor ecològics,  
2. Valorització dels recursos naturals,  
3. Us públic,  
4. Patrimoni construït,  
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5. Infraestructures i serveis del Parc, i  
6. Espai funcional adjacent. 

- Preparació del contingut de les sessions presencials, elaborant una descripció detallada 
segons la temàtica i l’àmbit territorial. 

- Preparació de postals informatives de diversos colors 
- Preparació de l’enquesta participativa. Es va estructurar segons els 6 eixos del model 

del Pla i es va formalitzar en base a dues preguntes per cada eix:  
 Quins són els temes que consideres positius dels continguts comentats del 

PEPNat? 
 Quins són els temes que consideres s’han de millorar / estudiar dels continguts 

comentats del PEPNat? 
 

6.3.1. Canals de participació 

El procés participatiu de la fase d’aprovació inicial es va desenvolupar a través de sis canals 
diferents, els quals s’exposen a continuació, conjuntament amb un resum dels resultats i 
suggeriments que es van obtenir a partir de cadascun d’ells: 

CANALS DE PARTICIPACIÓ 

Sessions presencials a nivell territorial (municipis) 
6 sessions / 214 

participants 

Sessions presencials a nivell sectorial (agents clau) 
10 sessions / 235 

participants 

Punts informatius mòbils (al Parc) 
9 punts mòbils / 124 

participants 

Dissabte de participació 25 

Canals de contacte virtual (correu electrònic o enquesta online) 30 

Consulta tècnica amb cita prèvia (a la seu de l’AMB amb els serveis 
tècnics del PEPNat i la MPGMCO) 

35 

TOTAL 663 participants 

Taula 8: Resum canals de participació  Font: AMB 
 

El conjunt d’aportacions rebudes s’ha recollit a l’Annex 12. Informe final procés de participació 
ciutadana (Aprovació inicial), que 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.  

Pel que fa a les sessions presencials (territorials i temàtiques), aquestes estaven estructurades 
en dues parts: en primer lloc, presentació de la jornada, explicació de la dinàmica participativa 
de cada sessió, i explicació de les propostes del PEPNat i MPGM que es tramita en paral·lel 
segons els temes corresponents a cada territori. En segon lloc, torn de paraules amb preguntes 
per part dels assistents i les intervencions in situ per part de l’equip redactor del PEPNat. 

Al finalitzar la sessió, per tal de facilitar la tasca de recollida d’informació, se sol·licitava als 
assistents que omplissin una fitxa de treball, que facilitava la tasca de recollir de forma fidel les 
aportacions comentaris de la ciutadania. Aquesta fitxa estava estructurada en base a dues 
preguntes: 

A. Quins són els temes que consideres positius dels continguts comentats del PEPNat? 
B. Quins són els temes que consideres s’han de millorar / estudiar dels continguts 

comentats del PEPnat? 

Després de cada taller es va realitzar una acta que recollia els suggeriments de la sessió. A 
continuació es reprodueix el fulletó divulgatiu: 
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6.3.2. Sessions presencials 

6.3.2.1. Sessions presencials a nivell territorial  

A través de les sessions presencials territorials es va buscar la participació veïnal dels municipis 
amb àmbit dins del Parc. En aquestes sessions la presentació per part de l’equip tècnic redactor 
es va aprofundir en els aspectes concrets que afectaven cada territori geogràfic.  

Les sessions realitzades a nivell territorial són les següents:  

SESSIONS TERRITORIALS AMB MUNICIPIS DATA 

Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol 13/11/2018 

Sant Cugat del Vallès 15/11/2018 

(Barcelona) Districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Les Corts 19/11/2018 

(Barcelona) Districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó 20/11/2018 

Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat 27/11/2018 

Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac 28/11/2018 

Taula 9: Dates sessions territorials  
Font: AMB 
 

6.3.2.2. Sessions presencials a nivell sectorial 

Les sessions sectorials estaven plantejades a partir d’una temàtica concreta,. Aquestes sessions 
van comptar amb la participació de representants d’agents clau directament relacionats amb el 
Parc de Collserola. 

Les sessions realitzades a nivell sectorial són les següents:  

SESSIONS SECTORIALS AMB AGENTS CLAU DATA 

Plenari de la pagesia 23/10/2018 

Ús públic 6/11/2018 

Patrimoni i catàleg de masies 8/11/2018 

FAVB 15/11/2018 

Consell Sostenibilitat Barcelona 19/11/2018 

Equip Tècnic del Consorci del Parc 19/11/2018 

Consell Científic i Assessor del Parc Natural 22/11/2018 

SCOT, AAUC 29/11/2018 

Consell Consultiu 4/12/2018 

AUS 26/02/2019 
Taula 10: Dates sessions temàtiques  
Font: AMB 
 
 
6.3.2.3. Resum de les aportacions de la ciutadania 

El procés participatiu presencial van comptar amb la participació d’un total de 449 persones, amb 
una mitjana de 30 persones per sessió. El gràfic següent mostra la participació al llarg de les 
sessions participatives realitzades, ordenades per tipologia:  
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Taula 11: Resum executiu de les aportacions de la ciutadania   
Font: AMB 
 

En total es van recollir 578 aportacions de la ciutadania, el 78% de les quals (456) són aportacions 
per Millorar/Estudiar els continguts del document del PEPNat.  La taula següent mostra la suma 
de les aportacions rebudes, recollides segons els 6 eixos del PEPNat, els Temes de Gestió i 
Altres aportacions. 

Taula 12: Balanç de les aportacions de la ciutadania   
Font: AMB 
 

Els aspectes que els participants van valorar més del PEPNat es refereixen als primers dos eixos: 
Preservació i Millora dels valors ecològics i Valorització dels recursos naturals. Per altra banda, 
s’observa que el major nombre d’aportacions de temes a Millorar/Estudiar es refereix a Temes 
de gestió, Patrimoni construït (eix 4 del PEPNat) i Altres aportacions.  

A l’Annex 12. Informe final procés de participació ciutadana (Aprovació inicial), es recullen de 
forma més extensa les diferents aportacions rebudes durant les sessions presencials. 



155 

 

6.3.2.4. Distribució de les aportacions segons eixos PEPNat 

Per tal de donar a conèixer les temàtiques principals que preocupen la ciutadania, a continuació 
es detallen les aportacions agrupades per a cada un dels eixos del Model del PEPNat, incloent 
al final els Temes de Gestió i Altres aportacions.  

 

1. Preservació i Millora dels valor ecològics 

Els aspectes més valorats d’aquest eix van ser els que donen prioritat a la protecció i la 
preservació del Parc, així com la nova qualificació urbanística amb clau única. 

Els ciutadans van considerar POSITIUS els aspectes que s’agrupen a continuació: 

ASPECTES POSITIUS:  Preservació i Millora dels valors ecològics 50 

Protecció i preservació del Parc  19 

Canvis en les qualificacions urbanístiques 14 

Control de les pertorbacions  6 

Millora de la connectivitat 4 

Especial significació d’espais concrets 3 

Gestió dinàmica i adaptativa  3 

Aplicar criteris de sostenibilitat  1 

Taula 13: Resum aspectes positius: Preservació i Millora dels valors ecològics  
Font: AMB 
 

Quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, hi ha una preocupació especial per la protecció 
de la fauna i de la flora, per la hidrografia i les fonts. Un aspecte que va donar peu a debat i 
participació va ser també l’establiment de les Illes de tranquil·litat, per les quals van sorgir 
opinions diferents, però que indiquen que s’ha d’estudiar més el seu impacte.  

Els ciutadans van considerar A ESTUDIAR / MILLORAR els aspectes següents: 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR:  Preservació i Millora dels valors ecològics 49 

Aprofundir tractament i protecció de la fauna i flora  11 

Estudiar impacte de l’establiment de les zones de tranquil·litat  8 

Millor protecció de la hidrografia i de les fonts  8 

Reforçar la preservació de  la biodiversitat  6 

Millorar la normativa derivada del nou planejament  5 

Reforçar la millora de la connectivitat ecològica dins del Parc 3 

Aprofundir tema dels indicadors de seguiment 2 

Contradiccions del concepte de Control de les pertorbacions 2 

Manca reflexió prèvia sobre el diagnòstic de partida  1 

Reflectir en el PEPNat la declaració de la UNESCO sobre la pedra seca 1 

Millor protecció del patrimoni geològic 1 

Elements a corregir  1 

Taula 14: Resum aspectes a estudiar/millorar: Preservació i Millora dels valors ecològics  
Font: AMB 
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2. Valorització dels recursos naturals 

Quant a l’eix “Valorització dels recursos naturals”, els ciutadans van considerar POSITIUS dos 
aspectes principals: la potenciació de la agricultura i els aspectes de gestió públic – privat.  

ASPECTES POSITIUS: Valorització recursos naturals 17 

Potenciació de la agricultura  14 

Aspectes de gestió públic – privat  3 
Taula 15: Resum aspectes positius: Valorització dels recursos naturals 
Font: AMB 
 

Tot i la bona visió sobre la potenciació de l’agricultura, entre els principals aspectes A ESTUDIAR 
/ MILLORAR, els que tenen més pes es refereixen a la necessitat d’impulsar més aquesta 
activitat, no només amb l’establiment de àrees prioritàries per l’agricultura, si no també amb 
estratègies específiques.  

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Valorització recursos naturals 34 

Reforçar l’impuls de l’agricultura  19 

Revisar la normativa sobre construccions agrícoles  6 

Revisar la normativa sobre el horts  4 

Reforçar l’impuls de la ramaderia  4 

Evitar  valorització energètica de la biomassa 1 

Taula 16: Resum aspectes a estudiar/millorar: Valorització dels recursos naturals 
Font: AMB 
 

3. Ús públic 

Quant a l’ “Ús Públic”, els ciutadans van considerar POSITIUS els aspectes que s’agrupen a 
continuació: 

ASPECTES POSITIUS: Ús públic 7 

Regulació de l’ús púbic  4 

Estratègies de concentració a les vores 3 

Taula 17: Resum aspectes positius: Ús públic 
Font: AMB 
 

Quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, les aportacions dels ciutadans van fer referència 
a temes relacionats directament amb la gestió del Parc. A nivell general, la preocupació més gran 
de la ciutadania pel que fa l’Ús Públic té a veure amb la percepció d’una massificació creixent del 
Parc.  

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Ús públic 19 

Intentar contenir la massificació creixent del Parc 10 

Regulació de la caça 7 

Regulació de les hípiques 2 

Taula 18: Resum aspectes a estudiar/millorar: Ús públic 
Font: AMB 
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4. Patrimoni construït 

Quant a l’eix de treball “Patrimoni construït”, els ciutadans van considerar POSITIVA la definició 
del Catàleg de masies i la eliminació de les reserves d’equipaments.  

ASPECTES POSITIUS: Patrimoni construït 18 

Definició del Catàleg de masies  10 

Eliminació de reserves d’equipaments  8 

Taula 19: Resum aspectes positius: Patrimoni construït Font: AMB 

 

Quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, moltes temàtiques van ser objecte de debat 
durant les sessions. Especialment, hi va haver una forta participació dels representants dels veïns 
afectats, que van reiterar la petició de revisar els criteris utilitzats en la elaboració del Catàleg de 
masies i dels habitatges en situació de fora d’ordenació, especialment per l’àmbit Les Planes. 

A continuació es presenta la taula resum dels aspectes a millorar/estudiar:  

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR:  Patrimoni construït 84 

Revisar criteris utilitzats en elaboració del Catàleg i “fora ordenació” 23 

Revisar criteris que afecten àmbit Les Planes  12 

Gestió del patrimoni construït  12 

Revisar normativa construccions i usos permesos en edificacions actuals  11 

Validar qualitat informació fitxes Catàleg 5 

Revisar espais qualificats o a qualificar com a equipaments 17 

Potenciació dels valors culturals del paisatge i del patrimoni 4 

Taula 20: Resum aspectes a estudiar/millorar: Patrimoni construït Font: AMB 

 

5.Infraestructures i serveis 

Quant a les “Infraestructures i serveis”, en general els ciutadans van considerar POSITIVA la 
eliminació de les reserves viaries.  

ASPECTES POSITIUS:  Infraestructures i serveis 7 

Eliminació de reserves viaries 7 
Taula 21: Resum aspectes positius: Infraestructures i serveis Font: AMB 

 

Quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, les aportacions dels ciutadans van ser orientades 
principalment a la estratègia de mobilitat i al tractament específic d’alguns camins i accessos. Un 
altre tema molt recorrent van ser la petició de eliminar les línies elèctriques i les torres d’alta 
tensió, com a elements pertorbadors i de risc d’incendi pel Parc.  

A continuació es presenta la taula resum dels aspectes a millorar/estudiar d’aquest eix: 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Infraestructures i serveis 47 

Reforçar una visió global de la mobilitat dins del Parc 14 

Estudiar tractament específic de certs camins i accessos 12 

Eliminació de línies elèctriques i torres d’alta tensió 10 

Reduir contaminació generada per infraestructures 6 

Eliminar reserva ferroviària Túnel d’Horta  4 

Creació depuradora biològica d’aigües residuals a Can Salat (Molins de Rei)  1 
Taula 22: Resum aspectes a estudiar/millorar: Infraestructures i serveis Font: AMB 
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6. Espai funcional 

Quant a l’Espai funcional”, en general els ciutadans van considerar POSITIVA la definició 
d’aquest espai per a la protecció dels límits del Parc. 

ASPECTES POSITIUS: Espai funcional 4 

Espai funcional 4 
Taula 23: Resum aspectes positius: Espai funcional 
Font: AMB 
 

Quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, els ciutadans van formular aportacions 
orientades principalment a reforçar la estratègia de protecció del Parc en els límits urbans, 
especialment als del municipi de Sant Feliu de Llobregat. 

A continuació es presenta la taula resum  dels aspectes a millorar/estudiar: 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Espai funcional 40 

Reforçar estratègia protecció del Parc en els límits urbans 10 

Reforçar protecció del Parc en límits urbans de Sant Feliu de Llobregat 11 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de  Montcada i Reixac  5 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de  Molins de Rei  4 

Reforçar protecció Parc en els límits urbans de Nou Barris i Horta Guinardó 3 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans de Sant Cugat i Cerdanyola 1 

Reforçar protecció del Parc en els límits urbans a El Papiol  1 

Millorar connectivitat externa entre el Parc i altres àrees naturals a l’entorn  5 
Taula 24: Resum aspectes a estudiar/millorar: Espai funcional 
Font: AMB 
 

Temes de gestió 

Quant als aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, es van recollir moltes aportacions que 
sobrepassen els límits de planejament i per tant no es van poder incloure en cap dels eixos del 
PEPNat. Aquestes aportacions estan relacionades principalment amb la regulació de l’Ús Públic, 
el control i la vigilància del Parc, la prevenció d’incendis i les funcions de l’Òrgan Gestor del Parc.  

A continuació es presenta la taula resum de les aportacions sobre els aspectes a millorar/estudiar 
en relació a la gestió del Parc: 

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Temes de gestió 112 

Regulació de temes d'Ús Públic 30 

Reforç del control, la vigilància i el poder sancionador  24 

Gestionar la massificació creixent del Parc  3 

Millorar la neteja i el control de residus 7 

Millorar les actuacions de  prevenció d’incendis 14 

Reforç de les funcions de l’Òrgan Gestor del Parc  10 

Millorar la informació a la ciutadania i la senyalització  8 

Gestionar el bosc i aspectes relacionats amb l’arbrat  4 

Gestionar els  límits urbans frontera  amb el Parc 7 

Aprofitar l’eina multi-criteri per a millorar la gestió  5 
Taula 25: Resum aspectes a estudiar/millorar: Temes de gestió 
Font: AMB 
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Altres aportacions 

Finalment, es van recollir altres aportacions, referents principalment a aspectes d’informació, 
educació, participació i respecte de la ciutadania.   

A continuació s’indiquen els aspectes considerats POSITIUS:  

ASPECTES POSITIUS: Altres aportacions 19 

Aspectes positius del document urbanístic PEPNat 15 

Procés participatiu i informació a la ciutadania  4 
Taula 26: Resum positius: Altres aportacions 
Font: AMB 
 

Els aspectes A ESTUDIAR / MILLORAR, es resumeixen a continuació:  

ASPECTES A ESTUDIAR / MILLORAR: Altres aportacions 71 

Millora del procés d’informació de la documentació urbanística 28 

Ampliar el termini i garantir la efectivitat de les al·legacions  10 

Tenir sensibilitat envers les persones residents al Parc  8 

Incrementar la dotació pressupostària prevista  7 

Suggeriments presentats en procés participatiu del 2015 6 

Propostes de millora dels documents en informació pública 6 

Impulsar l’educació ambiental, la formació professional i l’ocupació  3 

Promoure l’accessibilitat amb diversitat funcional i la visió de gènere  3 
Taula 27: Resum aspectes a estudiar/millorar: Altres aportacions 
Font: AMB 
 

 

6.3.3. Punts mòbils 

Amb la voluntat d’apropar el procés participatiu a totes aquelles persones que no havien pogut 
assistir a les sessions de participació presencials, es van establir, en tres caps de setmana 
diferenciats, els punts mòbils mostrats al mapa.  
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Els punts d’informació establerts varen ser els següents: 

Dissabte 10 de novembre: 
 Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola, Barcelona. 
 Castell de Torre Baró, Barcelona. 
 Santa Creu d’Olorda, Barcelona. 
 Carretera de les Aigües, Barcelona. 

Diumenge 18 de novembre*: 
 Punt d’Informació Forat d’en Bocàs – Plaça Rotary, Sant Cugat. 
 Punt d’Informació mòbil del Pla dels Maduixers, Barcelona. 
 Espai interpretació del Pantà de Vallvidrera, Barcelona 
 Can Coll Centre d’Educació Ambiental, Cerdanyola del Vallès. 
 Caseta d’Informació del “Parc de la Riera”, Cerdanyola del Vallès. 

 
En els punts participatius especificats es va repartir informació i els participants van poder 
realitzar aportacions mitjançant una enquesta. Així mateix, es va fer difusió de la web i correu 
electrònic del PEPNat. 

La documentació proporcionada en cada punt consistia en el fulletó informatiu, postals 
informatives de diversos colors i l’enquesta participativa. 

 

6.3.4. Dissabte participatiu 

A banda dels punts mòbils, es va organitzar un matí participatiu al Centre d’Informació del Parc 
el 24 de novembre de 2018.  

En aquest cas, es van preveure dues sessions de participació ciutadana reduïdes, en dos torns, 
en les quals es va presentar el PEPNat i la MPMCo i els seus principals eixos i es va permetre 
als assistents la formulació de dubtes i comentaris diversos. Hi va haver 25 participants, que van 
poder ser partícips de la presentació del document per part de l’equip redactor, així com resoldre 
dubtes amb ells. 

 

6.3.5. Canals de contacte virtual 

Els canals de contacte virtual habilitats per la ciutadania es corresponen a l’enquesta online dins 
la web de l’AMB, o el contacte a través de correu electrònic facilitat a la mateixa web, on els 
ciutadans van poder adreçar els seus comentaris / propostes / suggeriments o posar-se en 
contacte amb l’equip redactor. 

Durant el procés es van recollir 18 enquestes, majoritàriament de persones del municipi de 
Barcelona. El contingut de l’enquesta era el següent:   

1) Com t'has assabentat de l'existència d'aquest Pla especial del Parc Natural de 
Collserola? 

2) Quins creus que són els 3 principals problemes que afecten al parc? 
3) Consideres adient l'aposta del Pla per mirar de fer compatible la preservació dels valors 

ecològics amb l'ús públic del Parc i el foment de les activitats primàries? 
4) Consideres una bona mesura el foment de les activitats agràries des del punt de vista 

ecològic i de conservació del Parc? 
5) Com valores l'estratègia del Pla de mantenir les àrees equipades existents i millorar els 

serveis i l'oferta enlloc de preveure'n de noves evitant així la dispersió dels visitants del 
Parc? 
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6) Sabies que més de la meitat de la superfície del Parc és privada? En aquest context, 
com valores la limitació de noves construccions i la posada en valor del valor del 
patrimoni construït existent? 

7) Creus oportú millorar la integració de les infraestructures existents al Parc? 
8) Consideres encertada l'aposta del Pla per preveure un espai de pre-parc (Espai 

funcional, entre les zones urbanes i Collserola) amb l'objectiu de fer de transició amb 
l'espai protegit i reduir-ne l'impacte? 

9) Quina valoració global fas d'aquest Pla especial del Parc Natural de Collserola? 
10) Quins 3 aspectes positius destacaries d'aquest Pla especial del Parc Natural de 

Collserola? 
11) Quins temes / actuacions dels esmentats creus que s'hauria de prioritzar? 
12) Trobes a faltar algun tema/es clau que no s'abordi al Pla? 
13) Si us plau, utilitza el següent espai per a qualsevol altre comentari que tinguis. 
14) Per a futures campanyes de difusió del PEPNat, què creus que es podria millorar? 

A més es va formular un enquesta adreçada als agents claus que va ser enviada a través de 
correu electrònic a diferents ens relacionats amb la temàtica i el Parc. Aquests agents comprenen 
agrupaments escolta, societats o agrupacions relacionades amb la caça, plataformes i 
organitzacions orientades a la protecció del medi ambient, agrupacions esportives de muntanya 
(excursionistes, d’escalada, BTT, ...) entre d’altres.  

Es van recollir un total de 6 enquestes corresponents a respostes d’agents. El contingut de 
l’enquesta era el següent:   

1) Com t'has assabentat de l'existència d'aquest Pla especial del Parc Natural de 
Collserola?  

2) Quins creus que són els 3 principals problemes que afecten al Parc? 
3) Com valoraries el model de preservació i millora dels valors ecològics? 
4) Com valoraries el model de valorització dels recursos naturals? 
5) Com valoraries el model d’ús públic? 
6) Com valoraries el model en relació al patrimoni construït? 
7) Com valoraries el model per les infraestructures i els serveis? 
8) Com valoraries el model de l’Espai funcional adjacent? 
9) Quina valoració global fas d'aquest pla especial del Parc Natural de Collserola? 
10) Quins 3 aspectes positius destacaries d'aquest pla especial del Parc Natural de 

Collserola? 
11) Quins temes / actuacions dels esmentats creus que s'hauria de prioritzar? 
12) Trobes a faltar algun tema/es clau que no s'abordi al Pla? 
13) Si us plau, utilitza el següent espai per a qualsevol altre comentari que tinguis. 
14) Per a futures campanyes de difusió del PEPNat, què creus que es podria millorar? 

Així mateix, al llarg del procés participatiu s’han rebut, de forma online (correu electrònic) altres 
aportacions sobre suggeriments a l’inventari de patrimoni cultural, correccions d’errades 
materials i altres consideracions i propostes de millora.  

A més, es van rebre 8 consultes via correu electrònic, a les quals també se va donar resposta. 
Es reprodueix el llistat d’aquestes consultes a la pàgina següent. 

 

 

 

 



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

LLISTAT CONSULTES CORREU ELECTRÒNIC 

1 Consulta en relació al Catàleg de masies 

2 Consulta sobre la presentació d’al·legacions 

3 Consulta en relació a un habitatge ubicat a la carretera de Sarrià a Vallvidrera 185 

4 Consulta en relació a Ca l’Avi 

5 Consulta sobre la presentació d’al·legacions 

6 Consulta en relació a Mas Gimbau 

7 Consulta en relació al procés de participació 

8 Consulta de la Societat de Caçadors l'Harmonia 
Taula 28: Resum consultes rebudes per correu electrònic 
Font: AMB 
 

6.3.6. Consultes tècniques 

Paral·lelament amb la resta de canals de participació es va oferir la possibilitat de consultes 
presencials tècniques amb cita prèvia, a la seu de l’AMB amb els serveis tècnics del PEPNat i la 
MPGMCo, per a resoldre dubtes concrets sobre els temes que els afecten.  

Es van realitzar 35 consultes presencials, que es llisten a la taula següent: 

LLISTAT CONSULTES PRESENCIALS 

1 Consultar els expedients PEPNat 2199/14 i MPMGCo 2200/14 

2 Consulta en relació a una finca que dóna front al camí vell de Santa Creu d’Olorda (Vallvidrera).  

3 Consulta en relació a la masia de can Roldan  

4 Consulta en relació a la masia de can Canaris 

5 Consulta en relació a un habitatge que dóna a la carretera de Sarrià a Vallvidrera (a l’alçada de la 
carretera de les Aigües)  

6 Consulta en relació a l’Avanç de MPGM en l’àmbit de can Vasconcell 

7 Consulta en relació al Catàleg de masies 

8 Consulta en relació als habitatges de les Planes 

9 Consulta en relació a la masia de can Valldaura 

10 Consulta en relació a 7 habitatges fora de l’àmbit del Parc Natural amb diverses problemàtiques  

11 Consulta en relació a les naus existents a l’entorn del torrent de can Fatjó i la riera de Sant Cugat  

12 Consulta en relació a la masia de can Bell 

13 Consulta en relació a la masia de can Llevallol  

14 Consulta en relació a la situació del Terral 

15 Consulta en relació a ca l’Avi.  

16 Consulta en relació als habitatges de les Planes 

17 Consulta en relació als habitatges de les Planes 

18 Consulta en relació a l’encaix d’habitatges situats al vessant barceloní 

19 Consulta en relació als límits del Parc Natural 

20 Consulta en relació a la masia de can Coscoll  

21 Consulta en relació un habitatge fora del Parc Natural  

22 Consulta en relació a la finca de can Pujades 

23 Consulta en relació al Catàleg de masies 

24 Consulta en relació el barri de Caneletes 
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25 Consulta en relació a habitatges ubicats fora del Parc 

26 Consulta en relació a un habitatge situat a la carretera de l’Arrabassada 

27 Consulta en relació als terrenys del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

28 Consulta en relació al límits del Parc Natural 

29 Consulta en relació a una parcel·la edificable que està fora de l’àmbit del Parc Natural i la MPGM 

30 Consulta en relació a la masia de can Bofill 

31 Consulta en relació a les edificacions del Pomaret  

32 Consulta en relació als habitatges de les Planes 

33 Consulta en relació a la finca de can Pahissa  

34 Consulta en relació als terrenys del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

35 Consulta en relació a la Casa Gravat  
Taula 28: Resum consultes tècniques presencials 
Font: AMB 
 

Finalment, pel que fa a la consulta de la documentació, en seu del Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola es van atendre 9 consultes presencials. 

Com a resultat de tot el procés d’informació pública del PEPNat, es van presentat 136 
al·legacions que tracten aspectes diferenciats, dels quals destaquen aspectes referents al 
patrimoni construït, preservació i millora dels valors ecològics i valorització dels recursos naturals. 
La majoria de les al·legacions rebudes fan referència a un únic municipi. Destaquen les de 
Barcelona, en segon terme Sant Cugat del Vallès i, en tercer lloc, Molins de Rei. L’apartat 7. 
Participació ciutadana i tramitació administrativa de la memòria descriptiva i justificativa recull 
l’informe valoració de totes les al·legacions presentades així com la incidència que han tingut en 
el document de PEPNat per a l’aprovació provisional. 

 

6.4. Fase posterior a l’aprovació definitiva 

Tal com recull la reglamentació, caldrà elaborar un document de valoració de les propostes i 
iniciatives presentades en totes les fases del procediment d'elaboració de la participació 
ciutadana. Aquest document haurà d’incloure els informes de resposta de les al·legacions i 
observacions presentades en el procés participatiu. Així mateix contarà amb un informe de síntesi 
no tècnica de les principals modificacions introduïdes en el PEPNat de Collserola. Aquest 
document també serà publicat de manera electrònica a les pàgines web. 

Per últim, l’acord del Programa de participació ciutadana es publicarà per edicte al diari o butlletí 
oficial que correspongui i el seu contingut podrà ser objecte d’informació pública.  

Una de les diferències amb la fase anterior és que ara, l’objectiu de l’exposició serà únicament 
informativa, i no disposarà d’un espai de recollida de suggeriments o comentaris. En alguns dies 
concrets prefixats, hi seran presents tècnics de l’equip redactor, per tal que es puguin resoldre 
els dubtes que vagin sorgint. L’exposició recorrerà els entorns propers i aquells municipis que hi 
guardin especial interès o que així es consideri. També es faran, si fos necessari, actes de difusió 
i presentació del PEPNat. Finalment, es poden plantejar diferents accions de comunicació, a 
través dels diferents canals de comunicació. 
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