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1. Introducció  
 
1.1. Antecedents i marc legal 
 
El Decret 328/1992, de 14 de desembre, aprovà el Pla d’espais d’interès natural, incloent-hi part 
de l’espai de l’anomenada Serra de Collserola. En desenvolupament de l’anomenada Xarxa 
Natura 2000, l’Acord del Govern de la Generalitat GOV/112/2006, de 5 de setembre, designa les 
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i aprova els llocs d’importància comunitària entre 
els que s’inclou la Serra de Collserola. 
 
Finalment, aquesta línia de protecció de la Serra desemboca en el Decret 146/2010 de 19 
d’octubre de Declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves naturals 
parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc. 
 
Per tal de fer efectiva la protecció que estableix aquest darrer decret, és necessària la formulació, 
redacció, tramitació i aprovació d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, 
segons preveu l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, en concordança 
amb el Pla d’espais d’interès natural i amb l’article 67 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, així com la formulació, redacció, tramitació i aprovació 
d’una Modificació del Pla general metropolità d’acompanyament al Pla especial. 
 
L’objectiu d’aquests instruments és la protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels 
valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals, així com 
l’ordenació i regulació dels usos i les seves intensitats, en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, i de les seves possibles extensions a espais vinculats o propers, que resultin afectats 
a aquella ordenació i usos. 
 
El nou pla especial, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (PEPNat), esdevindrà una revisió del Pla especial d’ordenació i 
protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo), aprovat l’any 1987, és a dir, 
l’aprovació definitiva del nou pla especial comportarà la derogació del PEPCo vigent.  
 
Per altra banda, pel que fa a la regulació de les activitats extractives, a Catalunya el marc legal 
bàsic referent a la protecció i a la restauració dels espais afectats per les activitats extractives a 
cel obert està regulat per la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes 
addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives, 
modificada en diverses ocasions, i pel Decret legislatiu 14/1994, de 26 de juliol, amb l’atribució 
de competències al Departament de Medi Ambient i la Llei 10/2011, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa. La darrera modificació ha estat en motiu de l’aprovació de la Llei 
3/2015, de mesures fiscals. 
 
La Llei 12/1981 es va desplegar mitjançant el Decret 343/1983, de 15 de juliol, en què es defineix 
el contingut del Programa de restauració, la seva tramitació i aprovació, i la gestió de les fiances 
a dipositar per garantir l’execució de la totalitat de les mesures de protecció del medi ambient i 
dels treballs de restauració, que es desenvolupaven, parcialment, amb l’Ordre de 6 de juny de 
1983. 
 
El Decret 202/1994, va modificar parcialment l’Ordre de 6 de juny de 1988, de la qual només 
l’article 3 segueix vigent, i va fixar els imports de les fiances, el seu fraccionament i l’actualització 
automàtica dels imports establerts segons l’IPC de desembre a desembre obtingut en l’àmbit de 
tot l’Estat. Preveu la possibilitat d’utilitzar productes residuals com, per exemple, els fangs de 
depuradora, amb la supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de 
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Catalunya. La revisió anual de l’import de les fiances a tenir dipositades s’estableix en l’Ordre 
TES/421/2012. 
 
Aquest marc legal, que deriva de la Llei 12/1981, estableix les directrius bàsiques per a la 
restauració dels espais afectats per activitats extractives amb la finalitat d’aconseguir que, en 
acabar l’explotació, puguin integrar-se en el conjunt natural en que estan. 
 

1.2. Objectius 
 
En el marc de la redacció del PEPNat es reconeix l’interès d’analitzar i tractar les activitats 
extractives de manera específica en tant que es consideren àrees d’especial significació de 
l’espai natural. 
 
Per defecte, l’estratègia al final de la vida útil d’una activitat extractiva passa per la seva 
restauració ecològica i paisatgística. Tanmateix, en el cas de Collserola es té per objectiu avaluar 
les activitats existents de manera individualitzada, valorant-ne l’estat, la ubicació i l’interès 
potencial per tal d’identificar la millor estratègia a aplicar, a banda de la seva possible restauració, 
i recollir-ho a mode de recomanacions. Així, es fa una anàlisi de les activitats presents al Parc, 
amb una descripció breu de l’estat en què es troben i el possible interès de les mateixes. A partir 
d’aquí, i en base al potencial de cadascuna de les activitats, estat i ubicació, es proposa quina 
es considera que és la millor estratègia a aplicar i quins han de ser els criteris i recomanacions a 
tenir en compte. 
 
Tenint en compte que es tracta d’àmbits molt particulars, i en el cas de que s’opti per adaptar el 
programa de restauració d’acord amb els criteris que s’inclouen en aquest annex d’acord amb el 
Pla especial, caldrà realitzar un projecte executiu propi per a cadascuna de les pedreres, que 
contempli les repercussions econòmiques, culturals, socials i ambientals que aquest pugui tenir 
sobre el Parc natural. Per tant, el present annex es realitza sense perjudici d’aquest aspecte 
fonamental. 
 
Val a dir que no és objecte del present annex fer una valorització geològica detallada dels 
elements d’interès de les pedreres (com per exemple, els fronts de les pedreres) atès que el 
principal objectiu és el de poder establir recomanacions per les seves estratègies de restauració. 
Així mateix, i de manera complementària al present document, l’Annex 8. Inventari del patrimoni 
geològic té per objectiu la identificació d’elements rellevants pel seu valor geològic i la seva 
descripció amb detall. 
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2. Metodologia 
 
La metodologia seguida per l’avaluació de l’estat de les pedreres del Parc Natural de la Serra de 
Collserola ha consistit en: 
 
 Obtenció d’un llistat exhaustiu de les activitats extractives al parc, tant les existents al catàleg 

com les històriques, incloses a la base de dades del web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (DTES), que puguin requerir algun tipus de tractament. 

 Recopilació de la màxima informació legal i administrativa per valorar el seu estat actual, així 
com informació ambiental rellevant a tenir en compte en l’establiment d’estratègies 
d’actuació. 

 Visita sobre el terreny de cada activitat, i valoració de l’estat en que es troba l’explotació i la 
restauració ecològica i paisatgística aplicada, així com de la vegetació i fauna presents a 
l’àrea. 

 Caracterització de cada activitat en una fitxa individualitzada amb les característiques 
bàsiques, dades legals i administratives, interès potencial i diagnosi de l’estratègia de 
l’explotació, així com proposta i anàlisi d’alternatives de restauració i estimació de 
pressupost, si s’escau. (veure Annex núm. 1). 

 Representació en una taula resum de les estratègies de restauració proposades per totes les 
activitats extractives avaluades (veure Annex núm. 2.) 

 
L’àmbit d’estudi es correspon amb la totalitat del Parc Natural de la Serra de Collserola i els 
espais propers al seu límit o vinculats a aquest, i comprèn els municipis de Barcelona, Montcada 
i Reixac, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Rubí, Sant Cugat 
del Vallès i Cerdanyola del Vallès, repartits entre les comarques del Vallès Occidental, el Baix 
Llobregat i el Barcelonès. 
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3. Activitats extractives i informació legal 
 
Segons la informació disponible a la base de dades del web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (DTES), es té coneixement de les següents activitats extractives dins del Parc 
Natural de la Serra de Collserola o properes al seu límit: 
 

EXPOF 
SUP 
(ha) 

NOM 
EXPLOTACIÓ 

PERS_NOM DESC_RECEX DESC_ESTRA DESC_ESRES 

85/0871 1,44 Florentina 
Suministros 
de Arcilla, 

S.A. 
Argiles 

Resolta i amb 
fiança 

Activitat finalitzada 

84/0459 1,10 Les Escletxes 
Canteras Foj, 

S.A. 
Calcàries 

Resolta i amb 
fiança 

Activitat 
restaurada en 

període de 
garantia 

85/0919 0,68 Montserrat 
Ceràmicas 

Guasch, S.A. 
Argiles Informada 

Activitat amb 
afecció pendent 
de regularització 

84/0457 8,03 Diluvial 
Canteras Foj, 

S.A. 
Argiles Resolta 

Activitat amb 
afecció pendent 
de regularització 

84/0457 3,29 Diluvial 
Canteras Foj, 

S.A. 
Argiles Resolta 

Activitat amb 
afecció pendent 
de regularització 

85/0870 12,37 Can Mas 
Suministros 
de Arcilla, 

S.A. 
Argiles 

Resolta i amb 
fiança 

Activitat en actiu 
amb restauració 

integrada 

84/0498 2,22 La Soleia 
Boisn Bogus, 
Maria Lluïsa 

Argiles 
Resolta i amb 

fiança 

Activitat 
restaurada en 

període de 
garantia 

85/0919 0,43 Montserrat 
Cerámicas 

Guasch, S.A. 
Argiles Informada 

Activitat amb 
afecció pendent 
de regularització 

85/0872-
01 

2,20 
Amp. Les 

Torrenteres 

Suministros 
de Arcilla, 

S.A. 
Argiles 

Informada i amb 
fiança 

Activitat finalitzada 

85/0872 10,22 Les Torrenteres 
Suministros 
de Arcilla, 

S.A. 
Argiles 

Resolta i amb 
fiança 

Activitat finalitzada 

85/0872-
02 

9,41 
Ampl. Les 

Torrenteres 02  
BAAD60346 

Suministros 
de Arcilla, 

S.A. 
Argiles 

Resolta amb 
autorització 
ambiental + 
partició de 

fiança 

Activitat en actiu i 
restauració no 

iniciada 

85/0869-
03 

48,20 
Ampliació Silvia 
03 BA20060209 

ADQ 

Suministros 
de Arcilla, 

S.A. 
Argiles 

Resolució 
d'autorització 

ambiental. 
Fiança 

dipositada 

Activitat en actiu 
amb restauració 

integrada 
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EXPOF 
SUP 
(ha) 

NOM 
EXPLOTACIÓ 

PERS_NOM DESC_RECEX DESC_ESTRA DESC_ESRES 

84/0652 42,86 

Turó de 
Montcada 

BA20060213 
(BAAD070297) 

Lafarge 
Cementos, 

S.A. 
Calcàries 

Resolució 
d'autorització 

ambiental. 
Fiança 

dipositada 

Activitat en actiu 
amb restauració 

integrada 

85/0873 52,61 Sanson 

Cemex 
Espaða 

Operaciones, 
S.L.U.

Calcàries 
Resolta i amb 

fiança 

Activitat 
restaurada en 

període de 
garantia 

84/0520 23,26 
Berta 

BAAD70015 

Jaime 
Franquesa, 

S.A. 
Granit 

Resolució 
d'autorització 

ambiental. 
Fiança 

dipositada 

Activitat en actiu 
amb restauració 

integrada 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) 

D’aquestes, s’ha valorat analitzar les pedreres del Turó de Montcada, La Soleia, Ampliació Silvia, 
Les Escletxes, Les Torrenteres, Sanson, Diluvial, Can Mas, Florentina i Berta. La pedrera de 
Montserrat no s’ha considerat degut a la seva situació i condicions actuals. Aquesta té només un 
petit sector al sud-oest inclòs a la Serra de Collserola i la resta de superfície fora. L’explotació, a 
més, té la seva major part urbanitzada o destinada a coberts/material, i amb coberta vegetal 
només una branca a l’est que no sembla que hagi estat mai explotada, pel qual no es considera 
que hagi de ser avaluada en el present estudi. De la resta, l’explotació de Can Mas no ha estat 
visitada sobre el terreny però ha estat avaluada amb la corresponent fitxa com la resta. 

La situació de les activitats extractives sobre el mapa és la següent: 

Font: Ecafir SL enginyeria ambiental, març 2018
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4. Valoració i estratègies de restauració 
 

4.1 Alternatives, propostes i justificació 
 
A l’hora de definir les diferents alternatives de restauració de les activitats extractives avaluades, 
s’ha tingut en tots els casos i sempre que es disposés de la informació necessària, els programes 
de restauració vigents per cada activitat, que ha estat sempre l’alternativa 1.  
 
Per la resta d’alternatives, s’han proposat en cada cas aquelles que es consideren adequades 
tenint en compte les característiques ambientals de cada explotació, així com la seva funcionalitat 
i l’ús potencial que poden tenir a Collserola en el marc del nou Pla Especial del Parc Natural. En 
els casos de les explotacions que ja tenen un projecte de restauració en curs, se n’ha valorat la 
seva idoneïtat i, en funció d’això, s’ha proposat com a alternativa mantenir aquesta estratègia de 
restauració i/o complementar-la amb altres actuacions.  
 
Addicionalment, dir que en les propostes realitzades s’ha tingut especialment en compte el paper 
singular dels espais que suposen les activitats extractives de Collserola en quant a la conservació 
de la biodiversitat i el manteniment i millora de la connectivitat ecològica. Així, un dels aspectes 
que s’ha tingut en major consideració en la definició de les estratègies ha estat el de fomentar 
els hàbitats d’interès per la fauna que està actualment en regressió a la Serra de Collserola, 
sobretot aquelles espècies pròpies d’espais oberts l’abundància i diversitat de les quals ja fa anys 
que s’està veient afectada per la desaparició del ambients agrícoles. Alhora, i entenent Collserola 
com un espai natural emplaçat a un ambient tant densament poblat com és l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i en relació a la voluntat del PEPNat, s’han volgut fer les propostes de restauració 
considerant també l’ús públic a aquests espais, centrant-se en el cas de les pedreres en la seva 
importància educativa i didàctica i en la difusió dels seus valors naturals, històrics i socioculturals. 
 
Finalment, l’alternativa escollida per cada activitat s’ha acompanyat de la deguda justificació, per 
tal de fer palesos els aspectes que han motivat la seva selecció.  
 
Les alternatives proposades per cada activitat extractiva, així com l’escollida finalment i la seva 
justificació es troben a les fitxes adjuntes a l’Annex 1. 
 

4.2 Pressuposts 
 
Per últim, per cada activitat amb una proposta de restauració en la que s’ha fet necessari, s’ha 
estimat un pressupost aproximat que inclou els costos dels diferents tractaments proposats 
(restauració com espais oberts, com ús forestal, etc.) per tal de permetre una valoració 
econòmica de l’aplicació de cada estratègia de restauració. 
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5. Conclusions

La major part de les pedreres avaluades compten amb  programes de restauració vigents antics 
i que fan propostes actualment obsoletes pel que fa a la restauració ecològica i paisatgística 
d’activitats extractives. Així, en la major part dels casos es proposava la restauració com a camps 
agrícoles de fruiters que, tot i que a priori pot semblar una estratègia positiva, comporta una sèrie 
de requeriments que han fet que nombrosos programes de restauració d’activitats extractives 
dels 80s i 90s que la proposaven no s’hagin aplicat correctament. El principal d’aquests motius 
és la necessitat de gestionar-los per a que tinguin una certa productivitat, el que requereix que el 
propietari, o bé un pagès mitjançant conveni establert,  se n’ocupi. La manca de compromís del 
propietari o la impossibilitat del conveni fa que, sovint, els conreus s’abandonin, romanent la 
superfície en forma d’erm. 

Tenint en compte aquest fet, l’estratègia proposada per les activitats extractives que requereixen 
d’actuacions, en general, ha estat la de recuperar aquests espais amb una combinació d’ús 
forestal amb les característiques dels boscos adjacents (pinedes de pi blanc amb alzina) i 
d’espais oberts, per tal de promoure aquests espais actualment en regressió al Parc Natural de 
la Serra de Collserola i que són beneficiosos per la fauna, a més de facilitar l’accés a les pedreres 
per dotar-les d’un ús públic centrat en els seus aspectes didàctics i educatius, tal com és voluntat 
del PEPNat. 

Barcelona, març del 2018. 

El coordinador de l’informe 

Claudi Racionero 
Enginyer de Monts i Veterinari 
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Pedrera Les Escletxes 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 84/0459 Nom: Les Escletxes 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Les Escletxes del Papiol (plànol 01) 

Superfície: 1,10 ha Telèfon: 936 83 00 24 

XUTM 418022 Fax:  

YUTM 4587938 e-mail: canterasfojsa@telefónica.net 
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Canteras Foj, S.A. 

Material extret: Calcàries 
Tipus 
d’explotació: 

Cel obert 

Activitat: Finalitzada. 

Fiança: Resolta i amb fiança retornada 

Restauració: Activitat restaurada en període de garantia. 

Període de 
garantia: 

Acabat. Finalització: Finalitzat 

Observacions: 
 
 

  

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’explotació es troba sobre un turó, Les Escletxes, lleugerament elevat 
respecte el seu entorn immediat. Queda definida per una sola unitat 
geomorfològica: 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 

La superfície de l’explotació està situada sobre dos grans unitats 
litològiques: 
- NMe Roques sedimentàries coherents carbonàtiques: calcàries, dolomies, 
margocalcàries, ... (sector central – nord-oest). 
- NMal Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen) (sector est). 

Espai d’Interès Geològic: 
338 Escletxes del Papiol – Can Puig. Es tracta d’una interessant i 
coneguda formació geològica que a aquest àmbit concret està composada 
per una sèrie de canals (“escletxes”) d’alt interès geològic. 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

La superfície de l’explotació està situada sobre dos unitats 
hidrogeològiques: 
- NMe (4) Calcàries terciàries amb inclusió de nivells carstificats (sector 
central – nord-oest). 
- NMal (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables. 

Relleu: 
Caracteritzat pel petit desnivell entre la part baixa i alta del que va ser la 
explotació, al turó de Les Escletxes. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), 
d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Seratonia siliqua),... 
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Espècies arbòries: Pinus halepensis, Olea 
europaea sylvestris, ... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Pistacia lentiscus, Quercus 
coccifera, Ulex parviflorus, 
Rosmarinus officinalis, 
Brachypodium retusum, ... 

Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’àrea de 
l’explotació es troba inclosa dins una zona d’interès faunístic per la presència de 
l’àliga marcenca (Circaetus gallicus). En la visita al camp no es va observar cap 
espècie faunística d’especial rellevància per la seva sensibilitat o paper ecològic 
dins l’àrea de l’explotació. Tanmateix, el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola indica que els talussos presents a la superfície de l’activitat extractiva 
acullen espècies escasses o en perill al Parc Natural: mussol comú (Athene 
noctua) amb una parella, puput (Upupa epops), cotxa fumada (Phoenicurus 
ochruros) i, sobretot per la cria d’una parella de merla blava (Monticola 
solitarius). També és una àrea de cacera del xoriguer comú (Falco tinnunculus), i 
potser hi fan caus els teixons (Meles meles) i la guineu (Vulpes vulpes). Per 
últim, indicar la importància per rèptils com el dragó comú (Tarentola 
mauritanica). 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 – Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

El Turó de les Escletxes, on es localitza l’activitat, té importància paisatgística 
per ser el punt més elevat de El Papiol, que configura el poble en el fort desnivell 
des de la llera del Llobregat (30 m) fins al seu cim (174 m), i des del qual es té 
visió de tot el municipi. A més, té una importància afegida el fet de suposar una 
formació geomorfològica singular, caracteritzada per les escletxes sobre 
formacions calcàries que poden arribar a 5-10 m de profunditat. 

Didàctic o educatiu: 
 

El Turó de les Escletxes pot tenir valor didàctic per la seva posició des de la qual 
es pot veure tot el poble de El Papiol i el seu entorn. 

Social: 
 

Actualment Les Escletxes de El Papiol tenen un valor social degut a que, per les 
seves característiques (elevació, geomorfologia singular), és un espai 
habitualment utilitzat per la població com a zona de lleure, punt de pas en 
itineraris a peu o en bicicleta, etc. Es tracta a més d’una zona amb molta 
afluència d’escaladors, que pot tenir interès en aquest sentit com a recurs 
didàctic. 

Patrimonial: 
 

Dins de l’extracció hi ha un element catalogat del patrimoni arqueològic, el 
Jaciment Arqueològic de Les Escletxes 1. 

Cultural: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor cultural especial, a 
banda del que suposa el jaciment arqueològic present. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

Malgrat la pràctica de l’escalada pot suposar un recurs didàctic d’interès, cal 
regular-la específicament pet tal que no suposi impactes sobre l’espai d’interès 
geològic i sobre la fauna, especialment durant el període de cria dels ocells. 
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Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

L’activitat compta amb un programa de restauració de l’any 1985, que proposava 
restaurar l’activitat com a camps de conreu de fruiters. Tanmateix, aquesta 
restauració mai es va donar, donat que el propietari va abandonar l’activitat un 
cop finalitzada aquesta. Així, la vegetació que s’hi troba actualment és la que s’hi 
va desenvolupar espontàniament,consistent en un bosc de pi blanc amb 
sotabosc abundant de diverses espècies arbustives mediterrànies (Pistacia 
lentiscus, Quercus coccifera, Ulex parviflorus, etc). En un informe emès 
recientment pel Consorci del Parc Natural de Collserola s’estima que no és 
necessària cap feina de restauració, donat que aquesta empitjoraria l’estat actual 
en que es troben les formacions vegetals presents, considerat positiu. 

Alternatives: 

1. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva tal com s’estableix al Programa 
de restauració, com a camps de conreu de fruiters. 

2. Mantenir la superfície restaurada com a ús forestal, tal i com es troba en 
l’actualitat, sense intervenir-hi. 

Proposta: 
 

Es proposa aplicar l’alternativa 2 i mantenir la superfície com a pineda de pi 
blanc.  

Justificació: 
 

Es proposa mantenir la superfície com a bosc de pi blanc, donat el relatiu bon 
estat en què es troba actualment. Cal conservar, a més, els talussos que 
presenten interès faunístic. 

Pressupost 
aproximat: 

No és necessari 

 

Imatges 
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Pedrera Diluvial 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 84/0457 Nom: Diluvial (plànol 02) 

Terme/s 
municipal/s: 

Sant Feliu de 
Llobregat 

Situació: 
Polígon industrial de les Grasses – Can 
Cuiàs 

Superfície: 8,03 i 3,29 ha Telèfon: 936 83 00 24 

XUTM 419720 - 419788 Fax:  

YUTM 4583256 - 4582990 e-mail: canterasfojsa@telefónica.net 
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Canteras Foj, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel obert 

Activitat: Finalitzada 

Fiança: Resolta 

Restauració: Activitat amb afecció pendent de regularització 

Període de 
garantia: 

Retornada Finalització: Finalitzada 

Observacions: 
 
 

L’activitat està separada en dos sectors diferenciats, al sud-est, adjacent al Golf 
Can Cuiàs (3,29 ha) i al nord-oest, a Can Miano (8,03 ha). L’accés a l’activitat 
actualment es fa a través de propietat privada, el Golf Can Cuiàs Golf i una finca 
rural vallada. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’explotació està repartida en dues àrees separades pel Sot de les 
Beurades i presenta un desnivell mitjà entre la part més propera i més 
allunyada del Riu Llobregat. Està definida per una sola unitat 
geomorfològica: 
- 23 Vessants indiferenciats amb pendent mig. 

Geologia: 
L’àrea de l’explotació es troba sobre una gran unitat litològica: 
- Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari). 

Espai d’Interès Geològic:  

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 
L’àrea de l’explotació es troba sobre una sola unitat hidrogeològica: 
- Qg (11) Acumulacions superficials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials). 

Relleu: 

Marcat per la pendent relativament lleu, des de la depressió que suposa el 
Canal de la Infanta (25)  fins a la part alta de l’explotació (85 m), al vessant 
Turó de la Garsa, al nord de l’explotació, i pels talls abruptes fruit de la 
pròpia activitat extractiva. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. 
- Conreus abandonats. 
- Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum) de les contrades mediterrànies 
(sobretot les marítimes). 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, Olea 
europaea, ... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Ulex parviflorus, Pistacia 
lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Spartium junceum, 
Brachypodium retusum, 
Thymus vulgaris, ... 
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Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’explotació es 
troba dins d’una àrea d’interès faunístic, sensibles de rapinyaires forestals, i en 
part dins de l’àrea amb àguila marcenca del Parc, així com és una àrea de caça 
de l’aligot (Buteo buteo) i de la pròpia àliga marcenca. També segons el 
Consorci els talussos presents acullen espècies escasses o en perill al Parc 
Natural: possible zona de nidificació del duc (Bubo bubo), cria una parella de 
mussol comú (Athene noctua), xoriguer comú (Falco tinnunculus), puput (Upupa 
epops), colònia de cria de l’abellerol (Merops apiaster), cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros). A més, és l’únic lloc de cria conegut a Collserola per al 
pardal roquer (Petronia patronia). Potser també hi fan caus el teixó (Meles 
meles) i la guineu (Vulpes vulpes). Citar també la importància que té per als 
rèptils com el dragó comú (Tarentola mauritanica) i la serp llisa meridional 
(Coronella girondica). En la visita al camp no es va observar cap espècie 
faunística d’especial rellevància per la seva sensibilitat o interès, tret d’espècies 
d’aus pròpies dels ambients de matollar, com el tallarol capnegre (Sylvia 
melanocephala) i el tallarol de garriga (Sylvia cantillans). 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 - Serra de Collserola  

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor paisatgístic especial. 
Tanmateix, el seu emplaçament limitant amb l’entorn urbà i amb camps agrícoles 
propers fa que s’hagi de valorar com a espai amb potencials valors naturals. 

Didàctic o educatiu: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor didàctic o educatiu 
especial, donat el seu emplaçament en un ambient semi-urbà 

Social: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap interès social especial. 

Patrimonial: 
 

Presència de dos elements del patrimoni arqueològic catalogats: el Jaciment 
Arqueològic de Ca n’Albareda i el Jaciment Arqueològic de Can Miano. 

Cultural: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor cultural especial, a 
banda dels elements del patrimoni arqueològic presents. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

A la superfície de l’activitat extractiva s’hi donen en l’actualitat impactes que fan 
que es trobi en un estat de degradació: abocaments de runes i deixalles, erosió 
dels talussos degut al pas de la gent, el creuament del torrent per dues línies 
d’alta tensió, la proliferació d’horts d’oci il·legals i la presència de barraques i 
coberts a la peça sud-oest. 
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Previsions 
Programa de 
Restauració: 
 

Les afeccions a l’activitat, que mai s’ha explotat pel propietari actual, són 
anteriors al programa de restauració vigent, de l’any 1990. Segons aquest, al 
sector nord estava previst recuperar la vegetació natural del moment (herbàcia i 
arbustiva, així com alguns camps de conreu de fruiters abandonats). Es preveia, 
així, recuperar l’alzinar amb algun peu de roure a les zones més humides de 
l’activitat i matollars de llentiscle a les més càlides i assolellades, així com el 
bosc de ribera propi de les cotes més baixes (actualment degradat amb 
presència d’espècies arbustives oportunistes com l’esbarzer). Pel que fa al 
sector sud, actualment cobert principalment per un matollar de gatosa, llentiscle, 
romaní, garric..., al programa de restauració consta com que es restaurarà 
formant part del polígon industrial de les Grasses (actualment el seu extrem sud-
oest ja en forma part com a zona d’aparcaments). 

Alternatives: 

1. Restaurar la superfície del sector nord de l’activitat extractiva tal com 
s’estableix al Programa de restauració, recuperant la vegetació potencial de la 
zona: alzinar amb roure a les zones més humides i ombrívoles, matollar de 
llentiscle a les més assolellades i bosc de ribera a les cotes més properes a la 
vall. El sector sud és un sòl urbanitzable no delimitat (SUND). 

2. Restaurar la superfície del sector nord de l’activitat extractiva tal com 
s’estableix al programa de restauració i mantenir el sector del sud amb la 
comunitat vegetal de matollar actual, si és possible com a zona verda dins del 
sòl urbanitzable. 

Proposta: 
 

Es proposa optar per l’alternativa 2, restaurar la superfície del sector nord de 
l’activitat extractiva tal com s’estableix al programa de restauració i mantenir el 
sector del sud amb la comunitat vegetal de matollar actual, com a zona verda 
dins del sòl urbanitzable no delimitat. Quant als talussos verticals existents, 
malgrat que la seva alçada i el fet d’estar desproveïts de vegetació suposen un 
important impacte paisatgístic, cal mantenir-los per l’interès per a la nidificació 
d’espècies rupícoles d’interès. 

Justificació: 
 

Mentre que la proposta del Programa de restauració pel sector nord es 
considera positiva, en recuperar les comunitats vegetals potencials de la zona, 
es considera que el sector sud té uns certs valors vegetals, de matollar 
mediterrani, que poden beneficiar la presència d’algunes espècies faunístiques 
en un entorn en general molt urbanitzat, motiu pel qual caldria conservar-lo, 
sense acabar formant part del polígon industrial adjacent, malgrat ser un sòl 
urbanitzable no delimitat. 

Pressupost 
aproximat: 

40.500 m2 de superfície amb restauració forestal a 6€/m2 = 243.000 € 

27.900 m2 de superfície amb restauració com espai obert a 1 
€/m2 = 

27.900 € 

Total 270.900 € 
 

Imatges 
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Pedrera Les Torrenteres 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0872  Nom: Les Torrenteres (plànol 03) 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Polígon industrial Sud 

Superfície: 10,22 Telèfon: 93 673 10 34 

XUTM 417471 Fax:  

YUTM 4587005 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Suministros de Arcillas, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel obert 

Activitat: Finalitzada. 

Fiança: Resolta i amb fiança retornada 

Restauració: Activitat finalitzada – superfície urbanitzada 

Període de 
garantia: 

Acabat Finalització: Finalitzada 

Observacions: 
 
 

 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’àrea de l’activitat està caracteritzada per un desnivell suau entre el sector 
oest i l’est. Està definida per dues unitats geomorfològiques: 
- 23 Vessants indiferenciats amb pendent mig. 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 

L’àrea de l’activitat està situada sobre tres grans unitats litològiques: 
- Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari) (franges est i oest). 
- NPs Roques sedimentàries poc coherents de gra gros, poc cimentades: 
conglomerats, gresos, ... (Neògen) (sector central – est). 
- NPa Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen). 

Espai d’Interès Geològic: 338 Escletxes del Papiol – Can Puig 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

L’àrea de l’activitat està situada sobre dos unitats hidrogeològiques: 
- Qg (11) Acumulacions supericials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials) (franges est i oest). 
- NPs (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (sector central). 

Relleu: 

Relleu planer, actualment el que antigament havia estat l’explotació és una 
zona urbanitzada que forma part del Polígon Industrial Sud de El Papiol, 
excepte la franja est, revegetada i on es dona un pendent abrupte fruit de 
l’activitat extractiva. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. 
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Espècies arbòries: Pinus halepensis, ... Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Brachypodium retusum, 
Medicago sativa, Rubus 
ulmifolius, Ampelodesmus 
mauritanica, ... 

Fauna: 

L’àrea de l’activitat no es troba en cap zona d’interès faunístic (emplaçament en 
un ambient totalment urbà). En la visita al camp no es va observar cap espècie 
faunística d’especial rellevància per la seva sensibilitat o paper ecològic dins 
l’àrea de l’activitat. Malgrat tot, la peça est es troba dintre d’una àrea de campeig 
de rapinyaires. 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola (petita franja a l’est) 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 – Serra de Collserola (petita franja a l’est) 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola (petita franja a l’est) 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

 - 9540 Pinedes mediterrànies (pròxim) 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor paisatgístic especial, 
donat el seu emplaçament en un ambient urbà. 

Didàctic o educatiu: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui ca valor didàctic o educatiu 
especial, donat el seu emplaçament en un ambient urbà. 

Social: 
 

L’activitat es troba en un entorn urbà d’ús industrial. A banda d’això, no es 
considera que tingui cap interès social especial. 

Patrimonial: 
 

L’activitat es troba dins d’un gran element catalogat del patrimoni 
arqueològic/paleontològic, el Jaciment Paleontològic del Papiol. A la franja est de 
l’activitat hi ha un altre element catalogat, el Jaciment Arqueològic de Can 
Rabella. 

Cultural: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor cultural especial, a 
banda de l’element del patrimoni arqueològic present. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

L’explotació està finalitzada i s’ha desenvolupat com a zona urbana, formant part 
del polígon industrial. La fiança va ser retornada. 

Alternatives:  

Proposta: 
 

L’activitat està finalitzada i amb fiança retornada, havent estat desenvolupada 
com a zona urbana formant part del polígon industrial. No es proposa, així, cap 
actuació. 

Justificació: 
 

L’activitat està finalitzada i amb fiança retornada, havent estat desenvolupada 
com a zona urbana formant part del polígon industrial. 

Pressupost 
aproximat: 

No és necessari. 
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Pedrera Amp. Les Torrenteres 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0872-01 Nom: Amp. Les Torrenteres (plànol 03) 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Polígon industrial Sud-les Argiles 

Superfície: 2,20 Telèfon: 93 673 10 34 

XUTM 417674 Fax:  

YUTM 4587219 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Suministros de Arcillas, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel obert 

Activitat: Finalitzada 

Fiança: Informada i amb fiança 

Restauració: Activitat finalitzada – superfície urbanitzada 

Període de 
garantia: 

Sense data definida Finalització: Un cop aprovada la restauració 

Observacions: 
 
 

 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 
La superfície de l’activitat està caracteritzada per l’elevació del sector est 
respecte l’oest, amb una unitat geomorfològica que la defineix: 
- 23 Vessants indiferenciats amb pendent mig. 

Geologia: 

L’àrea de l’activitat es troba sobre dues grans unitats litològiques: 
- NPa Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen) (sector nord). 
- Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari) (sector sud). 

Espai d’Interès Geològic: 338 Escletxes del Papiol – Can Puig 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

L’àrea de l’activitat es troba sobre dues unitats hidrogeològiques: 
- NPa (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (sector nord). 
- Qg (11) Acumulacions superficials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials) (sector sud). 

Relleu: 

L’àrea de l’antiga explotació està parcialment urbanitzada a dos plans 
diferenciats, tenint edificis que formen part del polígon industrial a la seva 
franja oest (55 m) i vivendes a l’est (80 m), i estant separades les dos àrees 
per una pendent força acusat amb coberta vegetal. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, ... Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Medicago sativa, 
Brachypodium retusum, rubus 
ulmifolius, ... 
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Fauna: 

L’àrea de l’activitat no es troba en cap zona d’interès faunístic (emplaçament en 
un ambient totalment urbà). En la visita al camp no es va observar cap espècie 
faunística d’especial rellevància per la seva sensibilitat o paper ecològic dins 
l’àrea de l’activitat. 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN:  

Xarxa Natura 
2000: 

 

ENPE  

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

- 9540 Pinedes mediterrànies (pròxim) 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor paisatgístic especial, 
donat el seu emplaçament en un ambient urbà. 

Didàctic o educatiu: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui ca valor didàctic o educatiu 
especial, donat el seu emplaçament en un ambient urbà. 

Social: 
 

L’activitat es troba en un entorn urbà d’ús industrial i residencial. A banda d’això, 
no es considera que tingui cap interès social especial. 

Patrimonial: 
 

L’activitat es troba dins d’un gran element catalogat del patrimoni 
arqueològic/paleontològic, el Jaciment Paleontològic del Papiol. 

Cultural: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor cultural especial,  a 
banda de l’element del patrimoni arqueològic present. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 

L’explotació està finalitzada i en part s’ha desenvolupat com a zona urbana, 
formant part del polígon industrial i de la zona residencial de l’est.  

Alternatives:  

Proposta: 
 

L’activitat està finalitzada i amb fiança vigent, havent estat desenvolupada en 
part com a zona urbana, formant part del polígon industrial i de la zona 
residencial de l’est. No es proposa, així, cap actuació. 

Justificació: 
 

L’activitat està finalitzada i amb fiança vigent, havent estat desenvolupada en 
part com a zona urbana formant part del polígon industrial. 

Pressupost 
aproximat: 

No és necessari. 
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Pedrera Ampl. Les Torrenteres 02 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0872 Nom: Ampl. Les Torrenteres 02 BAAD060346 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol, Molins de 
Rei 

Situació: Les Torrenteres – Les Argiles (plànol 03) 

Superfície: 9,41 Telèfon: 93 673 10 34 

XUTM 417499 Fax:  

YUTM 4586659 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Suministros de Arcillas, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel obert 

Activitat: En actiu 

Fiança: Resolta amb autorització ambiental + partició de fiança 

Restauració: Activitat en actiu i restauració no iniciada 

Període de 
garantia: 

No iniciat Finalització: Sense data 

Observacions: 
 
 

 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’àrea de l’activitat està caracteritzada per un desnivell suau entre el sector 
nord-oest i el sud-est. Està definida per dues unitats geomorfològiques: 
- 22 Vessants indiferenciats amb pendent elevat. 
- 23 Vessants indiferenciats amb pendent mig. 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 

L’àrea de l’explotació es troba sobre quatre grans unitats litològiques: 
- NPs Roques sedimentàries poc coherents de gra gros, poc cimentades: 
conglomerats, gresos, ... (Neògen) (sector est). 
- NPa Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen) (sector central). 
- Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari) (sector oest). 
- NMc Roques sedimentàries poc coherents de gra gros, poc cimentades: 
conglomerats, gresos, ... (Neògen) (extrem nord-oest). 

Espai d’Interès Geològic: 338 Escletxes del Papiol – Can Puig 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

L’àrea de l’explotació es troba sobre tres unitats hidrogeològiques: 
- NPs/NPa (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i 
molt poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (sector est 
i central). 
- Qg (11) Acumulacions superficials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials) (sector oest). 
- NMc (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (extrem nord-
oest). 

Relleu: 
L’explotació, encara en actiu, presenta un relleu amb pendent moderat 
marcat per la Muntanya del Baró, a l’oest de l’activitat, amb una alçada al 
NW de 55-60 m i al sud de70-85 m. 

Medi natural 
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Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Pedreres, explotacions d’àrids i runam. 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de 
terra baixa. 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, ... Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Brachypodium spp., Pistacia 
lentiscus, ... 

Fauna: 

Tot i l’emplaçament en un ambient totalment urbà, part de la superfície de 
l’explotació es troba dins l’àrea de campeig de rapinyaires, segons el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. En la visita al camp no es va observar 
cap espècie faunística d’especial rellevància per la seva sensibilitat o paper 
ecològic dins l’àrea de l’activitat. 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 – Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

- 9540 Pinedes Mediterrànies 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor paisatgístic especial. 
Tanmateix, el seu emplaçament limitant amb l’entorn urbà i amb camps agrícoles 
propers fa que s’hagi de valorar com a espai amb potencials valors naturals. 

Didàctic o educatiu: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui ca valor didàctic o educatiu 
especial, donat el seu emplaçament en un ambient urbà. 

Social: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap interès social especial. 

Patrimonial: 
 

L’activitat es troba dins d’un gran element catalogat del patrimoni 
arqueològic/paleontològic, el Jaciment Paleontològic del Papiol. De forma 
propera a l’activitat, al nord-est, hi ha un altre element catalogat, el Jaciment 
Arqueològic de Can Rabella. 

Cultural: 
 

No es considera que l’àrea de l’activitat tingui cap valor cultural especial, a 
banda dels elements del patrimoni arqueològic i paleontològic presents. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
Restauració: 
 

L’explotació compta amb un programa de restauració vigent de l’any 1993, 
segons el qual tota la superfície serà restaurada com a camps de conreu de 
fruiters, excepte els marges que actualment són forestals, als límits est, nord-
oest i sud-oest, que es mantindran en el seu estat actual, sense alterar-los. 

Alternatives: 

3. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva tal com s’estableix al Programa 
de restauració, com a camps de conreu de fruiters. 

4. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a ús forestal, amb pineda 
de pi blanc amb alzina i espais oberts gestionats 

Proposta: 
 

Es proposa aplicar l’alternativa 2, restaurant part de la superfície com a àrea 
forestal de pineda de pi blanc i alzina, mantenint les densitats i característiques 
de les masses forestals adjacents, i deixant espais oberts de gran interès per la 
conservació de les espècies pròpies d’aquests espais a Collserola que avui són 
els que es troben en regressió. 



45 

 

Justificació: 
 

La restauració com a camps agrícoles de fruiters comporta una sèrie de 
requeriments que han fet que nombrosos programes de restauració d’activitats 
extractives dels 80s i 90s que la proposaven no s’hagin aplicat correctament, el 
principal dels quals és la necessitat de gestionar-los per a que tinguin una certa 
productivitat, el que requereix que el propietari, o bé un pagès mitjançant 
conveni establert,  se n’ocupi. La manca de compromís del propietari o la 
impossibilitat del conveni fa que, sovint, els conreus s’abandonin, romanent la 
superfície en forma d’erm. Per aquest motiu es proposa la recuperació de la 
superfície de l’activitat com a ús forestal de pineda de pi blanc, que tingui les 
característiques dels boscos adjacents i que garanteixi una continuïtat d’aquest 
hàbitat, així com una millor integració paisatgística de l’activitat. Alhora, si és 
possible la seva gestió activa, mantenir espais oberts com a clarianes dins de la 
pineda per l’interès d’aquests hàbitats avui a Collserola. 

Pressupost 
aproximat: 

41.800 m2 de superfície amb restauració forestal a 6 €/m2 = 250.800 € 

55.800 m2 de superfície amb restauració com espai obert a 1 
€/m2 = 

55.800 € 

Total  306.600 € 
 

Imatges 
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Pedrera Ampliació Silvia 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0869-03 Nom: Ampliació Silvia 03 BA20060209 ADQ 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Serra del Misser (plànol 04) 

Superfície: 48,20 ha Telèfon: 93 673 10 34 

XUTM 416879 Fax:  

YUTM 4588892 e-mail: oficina@sdearcilla.com 
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Suministros de Arcilla, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel Obert 

Activitat: En actiu. 

Fiança: Resolució d’autorització ambiental. Fiança dipositada. 

Restauració: Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Període de 
garantia: 

Vigent Finalització: Indefinida 

Observacions: 
 
 

Activitat extractiva en règim d’autorització. La caducitat és indefinida, depenent 
del contracte del titular de l’activitat i el propietari dels terrenys, el ritme 
d’explotació i diversos factors variables. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

La geomorfologia original de l’explotació és planera i amb pendents només 
suaus, veient-se aquesta alterada per la pròpia activitat. La unitat 
geomorfològica que la defineix és una: 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 

La superfície de l’explotació es troba sobre quatre grans unitats 
litològiques: 
- Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari) (sector est – sud-est). 
- NMc Roques sedimentàries poc coherents de gra gros, poc cimentades: 
conglomerats, gresos, ... (Neògen) (franja central). 
- NMal Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen) (sector central – nord-oest). 
- Qva1-3 Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, 
llims, argiles (Quaternari) (franja oest). 

Espai d’Interès Geològic:  

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

La superfície de l’explotació es troba sobre tres unitats hidrogeològiques: 
- Qg (11) Acumulacions superficials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials) (sector est – sud-est). 
- NMc/NMal (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i 
molt poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables. 
- Qva1-3 (2) Acumulacions detrítiques no cimentades i poroses: terrasses 
altes no connectades hidràulicament amb la llera. 

Relleu: 
Relleu planer interromput només per les depressions i acumulacions de 
sorres pròpies de l’activitat extractiva. 
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Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Pedreres, explotacions d’àrids i runams. 
- Conreus abandonats. 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues. 
- Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), 
d’ametlles (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),... 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, 
Populus nigra, ... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Pistacia lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Spartium junceum, 
Ulex parviflorus, Brachypodium 
retusum, ... 

Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’àrea de 
l’explotació es troba inclosa dins una zona d’interès faunístic per la presència de 
l’àliga marcenca (Circaetus gallicus). També segons el consorci l’espai és 
d’importància per la presència de caus de mamífers com el teixó (Meles meles) i 
la guineu (Vulpes vulpes), i és una zona d’alimentació del conill (Oryctolagus 
cuniculus) i de l’eriçó (Erinaceus europaeus). En la visita al camp, es va observar 
la presència de perdiu roja (Alectoris rufa) i de rastres i caus de conill de bosc 
(Oryctolagus cuniculus), espècies pròpies d’hàbitats oberts com els resultants de 
la pròpia activitat i restauració de pedreres i que tenen importància pel seu paper 
d’espècies presa. Per últim, la construcció de basses al sector restaurat del sud 
pot facilitar la presència de fauna que se’n veu beneficiada, com els amfibis. 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 - Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

- 9540 Pinedes mediterrànies. 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

La superfície de l’explotació és interessant per trobar-se en un entorn rural, amb 
algunes finques properes amb terrenys amb plantacions de fruiters, emplaçat 
entre l’àrea urbana que suposa el nucli de El Papiol, a l’est,  i grans 
infraestructures com les autopistes AP-7 i AP-2a, a l’oest. 

Didàctic o educatiu: 
 

Les feines de restauració integrada que es poden dur a terme dins de 
l’explotació i el seu emplaçament força accessible, fan que l’activitat tingui valor 
didàctic i educatiu per fer conèixer a la població les possibilitats d’aquest tipus de 
pràctiques. 

Social: 
 

El camí rural adjacent a l’explotació, el camí de Can Miamó, pot ser utilitzat 
habitualment per ciclistes o passejants. 

Patrimonial: 
 

Dins l’explotació hi ha un element catalogat del Patrimoni Paleontològic, el 
Jaciment Paleontològic de Can Cerdà – Can Canals. 

Cultural: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor cultural especial, a 
banda del que suposa el jaciment paleontològic present. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

Hi té presència un abocador suposadament d’inerts (però fumejant el dia de la 
visita de camp) i també diverses zones humides d’interès però de caràcter 
temporal associades a l’activitat. 
A la superfície de l’activitat en l’actualitat hi són presents molts impactes 
negatius: contaminació de les aigües i dels aqüífers, abocaments de residus, 
deixalles i runes, pertorbació de la fauna per passejants i gossos, destrucció i 
eliminació de la vegetació dels voltants de les basses, introducció d’espècies 
al·lòctones i invasores (peixos, crancs i tortugues), proliferació de plantes 
exòtiques i invasores, abandonament general de les basses i problemes de 
manca d’aigua degut a la sequera. 
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Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

L’activitat compta amb un programa de restauració del 1997, però s’ha de 
considerar obsolet donat que no contempla una zona d’abocador ja existent i 
aprovat al sud de la superfície de l’explotació, així com possibles futures 
ampliacions previstes d’aquest. Segons el programa de restauració,  l’activitat 
seria restaurada com a camps agrícoles de fruiters (cirerers, ametllers i 
préssecs) a les zones planeres i amb ús forestal de pineda de pi blanc i alzines a 
les zones on la morfologia no permeti l’activitat agrícola. Les dues basses 
existents actualment no són part de les feines de restauració sinó que s’han 
format per acumulació d’aigües sobre clots amb fons argilosos fruit de la pròpia 
activitat extractiva. Cal destacar la presència de l’abocador de runam ja aprovat 
al sector sud de l’activitat, que seria objecte d’un altre Programa de restauració, i 
queda per aclarir si aquest serà ampliat en un futur i, si és el cas, quina 
superfície ocuparà. 

Alternatives: 

1. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva tal com s’estableix al Programa 
de restauració, com a camps de conreu de fruiters a les zones planeres i com 
a bosc de pineda de pi blanc amb alzina allà on la morfologia no sigui 
adequada pels cultius. 

2. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a ús forestal, amb pineda 
de pi blanc amb alzina i clarianes amb espais oberts importants que haurien 
de ser gestionats per ús ramader. 

Proposta: 
 

Es proposa l’alternativa 2, restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a 
pineda de pi blanc amb alzina amb grans espais oberts gestionats per pastura. 

Justificació: 
 

La restauració com a camps agrícoles de fruiters comporta una sèrie de 
requeriments que han fet que nombrosos programes de restauració d’activitats 
extractives dels 80s i 90s que la proposaven no s’hagin aplicat correctament, el 
principal dels quals és la necessitat de gestionar-los per a que tinguin una certa 
productivitat, el que requereix que el propietari, o bé un pagès mitjançant 
conveni establert,  se n’ocupi. La manca de compromís del propietari o la 
impossibilitat del conveni fa que, sovint, els conreus s’abandonin, romanent la 
superfície en forma d’erm. Per aquest motiu es proposa la recuperació de part 
de la superfície de l’activitat com a ús forestal de pineda de pi blanc  que tingui 
les característiques dels boscos adjacents i que garanteixi una continuïtat 
d’aquest hàbitat, així com una millor integració paisatgística de l’activitat, deixant 
la meitat de la superfície com a clarianes o espais oberts de pastura que haurien 
de ser gestionats amb un ús ramader. 

Pressupost 
aproximat: 

99.270 m2 de superfície amb restauració forestal a 6 €/m2 = 595.620 € 

109.900 m2 amb restauració com espai obert a 1 €/m2 = 109.900 € 

Total 705.520 € 
 

Imatges 

 

 

 

 

 

 



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

  

  

 

   



51 

 

Pedrera Turó de Montcada 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 84/0652 Nom: 
Turó de Montcada BA20060213 
(BAAD070297) 

Terme/s 
municipal/s: 

Montcada  i Reixac Situació: Turó de Montcada (plànol 05) 

Superfície: 42,86 ha Telèfon: 935 72 67 15 

XUTM 431204 Fax:  

YUTM 4591826 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Lafarge Cementos, S.A. 

Material extret: Calcàries 
Tipus 
d’explotació: 

Cel obert 

Activitat: Activitat en actiu amb restauració integrada, en règim de concessió 

Fiança: Resolució d’autorització ambiental, fiança dipositada 

Restauració: Restauració integrada 

Període de 
garantia: 

Fins restauració Finalització: 
30 anys a partir de la data de 
concessió prorrogable fins a 90 
anys 

Observacions: 
 

L’àrea on la pedrera té major activitat es troba fora de la superfície considerada 
com activitat extractiva segons la informació del DTES. De les restants, la del 
sector nord es troba en procés de restauració i la del sud (extracció de pissarres) 
encara està en actiu i la major part sense restaurar. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

La superfície de l’explotació, caracteritzada per l’elevació del Turó de 
Montcada i el Turó dels Quatre Pins, té tres unitats geomorfològiques 
diferenciades:  
- 23 Vessants indiferenciats amb pendent mig (sector sud). 
- 22 Vessants indiferenciats amb pendent elevat (sector central). 
- 25 Carenes indiferenciades (sector nord, Turó de Montcada). 

Geologia: 

L’explotació es troba sobre dues grans unitats litològiques: 
- SDc Roques sedimentàries coherents carbonàtiques: calcàries, dolomies, 
margocalcàries, ... (sector nord, Turó de Montcada). 
- Sf Roques metamòrfiques poc coherents: pissarroses: pissarres, esquists, 
fil·lites, ... (sector sud). 

Espai d’Interès Geològic:  

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

L’explotació es troba sobre dues unitats hidrogeològiques: 
- SDc (5) Calcàries devonianes molt puntualment permeables per fissuració 
(sector nord, Turó de Montcada). 
- Sf (13) Complexes pissarrosos del paleozoic en general no permeables. 

Relleu: 
Caracteritzat pel desnivell acusat que suposen el Turó de Montcada (273 
m) i el Turó dels Quatre Pins (179 m) respecte el nucli urbà de Montcada i 
Reixac (50 m) . 
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Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Pedreres, explotacions d’àrids i runam. 
- Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d’esquí... 
- Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) –i timonedes-, amb foixarda 
(Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa. 
- Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, 
de terra baixa. 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc llenyós. 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues. 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, 
Quercus ilex,... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Pistacia lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Ulex parviflorus, 
Globularia alypum, 
Brachypodium retusum, 
adventícies,... 

Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’explotació es 
troba dins d’una que presenta interès per la fauna, essent àrea sensible de 
rapinyaires forestals. També segons el Consorci la pedrera acull espècies 
escasses o en perill al Parc Natural: perdiu roja (Alectoris rufa), duc (Bubo bubo), 
xoriguer comú (Falco tinnunculus), mussol comú (Athene noctua), puput (Upupa 
epops), merla blava (Monticola solitarius), cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), 
potser hi cria la tallareta cuallarga (Sylvia undata) i també hi caça l’aligot comú 
(Buteo buteo). La superfície també té importància per als rèptils: dragó comú 
(Tarentola mauritanica) i llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). En la visita de 
camp es va poder constatar la presència d’una parella d’aligots (Buteo buteo), 
que possiblement crien als boscos de pi blanc adjacents a l’activitat, i d’un 
xoriguer (Falco tinnunculus) fent servir un talús rocallós com a posader. També 
es va observar la presència abundant de conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) i 
d’espècies d’aus pròpies d’ambients oberts com el tord (Turdus philomelos), que 
tenen importància pel seu paper de preses habituals dels rapinyaires. Entre 
d’altres, es van sentir també espècies típicament forestals interessants com el 
picot verd (Picus viridis) i el raspinell (Certhia brachydactyla). Afegir que la 
presència de diverses caixes - niu per quiròpters a les pinedes del Turó de 
Montcada poden facilitar l’establiment de les seves poblacions a la pedrera i les 
seves immediacions. Per últim, la construcció d’una bassa al sector restaurat del 
nord pot facilitar la presència de fauna que se’n veu beneficiada, com els amfibis 
com el gripau corredor (Epidalea calamita). 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 - Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

- 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia). 
- 9340 Alzinars i carrascars 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

El Turó de Montcada suposa un espai natural singular en una àrea fortament 
urbanitzada com és la sortida Besòs de Barcelona, on hi tenen molta presència 
les grans infraestructures viàries i les superfícies totalment urbanitzades. La 
seva elevació (273 m) respecte el pla del Besòs i del Vallès Occidental i els seus 
valors naturals fan que sigui un element rellevant configurador del paisatge 

Didàctic o educatiu: 
 

Importància per la presència d’aquest espai amb potencials valors naturals en un 
context urbà, així com per l’exemple de restauració integrada d’una activitat 
extractiva que suposa. Actualment ja s’han instal·lat per part del PN de la Serra 
de Collserola diversos plafons amb informació sobre la diversitat vegetal i de 
fauna a aquest espai. 
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Social: 
 

El Turó de Montcada té importància social per la població de Montcada i Reixac, 
doncs és utilitzada per aquesta com a àrea d’esbarjo, per passejar, etc., existint 
diversos itineraris  a recórrer, cims com  el Turó de Montcada i el Turó dels 
Quatre Pins, miradors com el Mirador d’Occident  i el Mirador La Pau del Turó i 
fonts com la Font de la Mitja Costa. 

Patrimonial: 
 

Dins de l’explotació hi ha un element del patrimoni cultural catalogat, el Jaciment 
Arqueològic del Turó de Montcada, declarat BCIN com a Monument Històric. 

Cultural: 
 

El Turó de Montcada ha tingut importància cultural al llarg de la història; degut a 
la seva posició elevada i abundància d’aigües ha sigut l’espai escollit per 
construir-hi diversos assentaments, fortificacions, etc., actualment no existents, 
que han estat elements clau del territori. 

Altres aspectes  
d’interès: 

El Turó de Montcada és un espai d’importància per la connectivitat amb la Serra 
de Marina.  
Actualment l’espai rep una sèrie d’impactes negatius com els derivats d’una 
elevada freqüentació els caps de setmana, sobretot de BTT i passejants, així 
com abocaments il·legals incontrolats i de deixalles. 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

La zona de calcàries, a l’àmbit nord de l’activitat, compta amb un programa de 
restauració de l’any 2016, que ja ha començat a desenvolupar-se i que preveu la 
restauració de la superfície de 9 ha majoritàriament com a zona forestal de Pinus 
halepensis, Quercus ilex, Quercus pubescens... de baixes densitats (60-70 
peus/ha). També es preveu una zona humida adjacent al camí de l’oest amb 7 
ha d’espai més obert, amb arbusts com Salix atrocinerea al seu voltant. Està 
previst un itinerari obert al públic al voltant de tota aquesta àrea (amb camí ja 
existent).  
La zona de pissarres està encara en actiu i es preveu que seguirà així durant 25 
anys com a mínim, sense existir encara un programa de restauració. No es 
preveu cap aportació de material sempre i quan en les excavacions no s’arribi a 
la cota de 90 m. 
El sector central de l’activitat (explotació antiga), de 14 ha, va ser restaurada 
satisfactòriament com a bosc de pi blanc. 

Alternatives:  

Proposta: 
 

Mantenir les actuacions previstes, per la zona de calcàries, al Programa de 
restauració de l’any 2016. Fer un seguiment de l’evolució de les feines de 
restauració per tal de valorar la seva efectivitat al llarg del temps. Obrir al públic 
el camí que rodeja l’espai antigament explotat i dur a terme les tasques de 
condicionament/manteniment d’aquest necessàries. 
Per la zona de pissarres, un cop finalitzada l’activitat, es proposa una restauració 
que segueixi la mateixa línia de la del sector de calcàries i del sector central de 
l’activitat, ja restaurat, restaurant-la com a zona d’ús forestal de baixes densitats. 

Justificació: 
 

La presència d’àrees forestals obertes (amb baixes densitats arbòries) i zones 
humides amb basses es considera positiva per diversos grups faunístics que 
se’n poden veure beneficiats. A nivell social, obrir el camí previst al voltant de la 
zona de calcàries pot resultar interessant per l’observació de la fauna i, a nivell 
educatiu - didàctic, per l’apreciació de la restauració ambiental d’activitats 
extractives. Cal tenir en compte, però, el seu encaix amb el paper connector, raó 
per la qual caldrà valorar fer un projecte de restauració nou que posi en valor el 
seu interès social, educatiu i didàctic i alhora que conservi el seu estat connector 
actual. 

Pressupost 
aproximat: 

Redacció del nou projecte de restauració = 15.000 € + IVA 
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Pedrera Sanson 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0873 Nom: Sanson (plànol 06) 

Terme/s 
municipal/s: 

Sant Feliu de 
Llobregat, Molins de 
Rei, Barcelona 

Situació: Puig d’Olorda 

Superfície: 52,61 ha Telèfon: 936 12 23 58 

XUTM 420904 Fax:  

YUTM 4584891 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Cemex España Operaciones, S.L.U. 

Material extret: Calcàries 
Tipus 
d’explotació: 

Cel Obert 

Activitat: Finalitzada i restaurada en període de garantia 

Fiança: Resolta i amb fiança 

Restauració: Activitat restaurada en període de garantia 

Període de 
garantia: 

Acabat Finalització: Finalitzat 

Observacions: 
 
 

Actualment la superfície d’explotació forma part de Ciments Molins, però Cemex 
segueix sent el responsable de les tasques de restauració. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’explotació, amb forts desnivells fruit de la presència del Puig d’Olorda i 
per la pròpia activitat, està definida per dos unitats geomorfològiques: 
- 22 Vessants indiferenciats amb pendent elevat. 
- 25 Carenes indiferenciades. 

Geologia: 

L’explotació es troba sobre tres grans unitats litològiques: 
- Dc Roques metamòrfiques coherents carbonàtiques: marbres, ... del 
Paleozoic (sector central). 
- SDc Roques sedimentàries coherents carbonàtiques: calcàries, dolomies, 
margocalcàries, ... del Paleozoic (franges nord, oest i central – sud-est). 
- Sf Roques metamòrfiques poc coherents: pissarroses: pissarres, esquist, 
fil·lites, ... del Paleozoic (franja sud). 

Espai d’Interès Geològic: 

33901 - Puig d’Olorda, d’interès per ser la millor localitat de les serralades 
costaneres catalanes per a observar i estudiar la successió estratigràfica 
del final del Silurià i termes baixos del Devonià i per tenir alguns jaciments 
fossilífers. L’ús com a biòtop artificial de la pedrera dels Ocells es considera 
desafortunat des de la perspectiva de la geoconservació, essent però, la 
freqüentació d’aquest espai des de la restauració de l’activitat extractiva la 
seva amenaça més important. 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

Espai d’Interès Geològic 339 - Paleozoic de Collserola i Santa Creu 
d’Olorda. 

Hidrogeologia: 

L’explotació es troba sobre dues unitats hidrogeològiques: 
- Dc/SDc (5) Calcàries devonianes molt puntualment permeables per 
fissuració (sector central). 
- Sf (13) Complexes pissarrosos del paleozoic en general no permeables 
(franja sud). 

Relleu: 
L’explotació es caracteritza per trobar-se als vessants  W-SW i E-SE del 
Puig d’Olorda (434 m) 
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Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Pedreres, explotacions d’àrids i runam. 
- Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les contrades mediterrànies 
(sobretot les marítimes). 
- Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa. 
- Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, 
d’indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l’estatge submontà. 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, 
Populus nigra, Populus 
alba, Quercus ilex, ... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Cistus albidus, Spartium 
junceum, Pistacia lentiscus, 
Ulex parviflorus, Rosmarinus 
officinalis, Brachypodium 
retusum, Rubus ulmifolius, ... 

Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’explotació es 
troba dins de dues àrees d’interès faunístic, sensibles de rapinyaires forestals, i 
dins de l’àrea amb àguila marcenca del Parc. També segons el Consorci, els 
talussos de la superfície acullen espècies escasses o en perill al Parc Natural: 
un mínim de tres parelles de mussol comú (Athene noctua), puput (Upupa 
epops), cotxa fumada (Phoenicurus ochuros) i també és àrea de cacera del 
xoriguer comú (Falco tinnunculus). L’espai té també importància per als rèptils 
com el dragó comú (Tarentola mauritanica).En la visita al camp es va constatar 
que les grans parets rocalloses que s’han mantingut fruit de l’activitat extractiva 
poden ser positives per espècies interessants com el duc (Bubo bubo), que hi sol 
criar, i altres espècies que les freqüenten com la merla blava (Monticola 
solitarius). Altres espècies que es van observar en abundància són fringíl·lids 
com la cadernera (Carduelis carduelis) i el passerell (Linaria cannabina), i 
d’altres ocells com la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) i una parella de 
corbs (Corvus corax). A les àrees restaurades com espais oberts es van trobar 
rastres de conill (Oryctolagus cuniculus), important pel seu paper de presa a 
l’ecosistema. Per últim, la construcció de tres basses dins l’activitat poden 
permetre l’establiment d’espècies sensibles, especialment d’amfibis. 

Zones humides: 

No hi ha zones humides catalogades dins l’àrea de l’activitat. Tanmateix, hi ha 
tres basses fruit de les feines de restauració que es consideren positives per la 
fauna, malgrat que una de les basses té funció de prevenció d’incendis i està 
totalment colmatada. 

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 - Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

9340 Alzinars i carrascars 
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

L’àrea de l’activitat, que ocupa la superfície al voltant del Puig d’Olorda, suposa 
el punt més elevat dels vessants oest de la Serra de Collserola. Aquesta 
elevació natural, conjuntament amb els diversos elements que han resultat de la 
pròpia activitat extractiva i que estan essent restaurats satisfactòriament (parets 
de roca, pinedes de pi blanc, espais oberts amb basses, etc.), suposen uns 
elements característics d’elevat valor paisatgístic. 

Didàctic o educatiu: 
 

Importància per la presència d’aquest espai amb potencials valors naturals de 
forma propera a un ambient urbà, així com per l’exemple de restauració 
integrada satisfactòria d’una activitat extractiva que suposa. Actualment ja s’han 
instal·lat per part del PN de la Serra de Collserola diversos plafons amb 
informació sobre la diversitat vegetal faunística a aquest espai. 
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Social: 
 

L’àrea de l’activitat té importància social per la població de Sant Feliu de 
Llobregat i per altres visitants del Parc Natural, doncs és utilitzada per aquesta 
com a àrea d’esbarjo, per passejar, etc., existint diversos itineraris  a recórrer, 
cims com  el Puig d’Olorda (amb una torre de vigilància d’incendis forestals) i 
diversos miradors. La seva proximitat i la bona connexió que té amb l’ermita de 
Santa Creu d’Olorda, un punt emblemàtic de la Serra de Collserola freqüentment 
visitat, li confereix encara més importància. 

Patrimonial: 
 

Dins l’explotació hi ha dos elements catalogats del patrimoni arqueològic: el 
Jaciment Arqueològic Santa Creu d’Olorda i el Jaciment Arqueològic Cova de 
l’Or. 

Cultural: 
 

L’àrea de l’activitat ha tingut importància històrica pel que ha suposat la pròpia 
explotació al llarg dels anys, donant ocupació a gran part de la població de Sant 
Feliu de Llobregat, i que ara ha estat restaurada com a zona de lleure, però 
mantenint els seus elements característics. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

  

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions Programa 
de restauració: 
 

Compta amb un programa de restauració de l’any 1988, que preveia la 
restauració de tota la superfície com a ús forestal (amb pinedes de pi blanc, 
espais oberts i basses) que ha evolucionat satisfactòriament des de que es va 
finalitzar l’activitat fa aproximadament 10 anys. Tot i així, resten per enretirar les 
estructures artificials corresponents a gran cinta de transport i el cobert encara 
presents, segons es preveia al programa de restauració, si no tenen un valor 
determinat.  

Alternatives: 

1. Mantenir la superfície de l’explotació en el seu estat actual, sense dur a terme 
tasques  de restauració ecològica addicional i mantenint les estructures 
artificials (cinta transportadora i cobert) presents posant-les en valor com a 
patrimoni miner 

2. Mantenir la superfície de l’explotació en el seu estat actual, sense dur a terme 
tasques de restauració ecològica addicionals, però eliminant les estructures 
artificials (cinta transportadora i cobert) presents. 

Proposta: 
 

Es proposa mantenir la superfície de l’explotació en el seu estat actual, sense 
dur a terme tasques de restauració ecològica addicional. En el moment de la 
redacció del present informe, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el propietari de l’activitat 
minera analitzen les diferents alternatives pel que fa a la consolidació o 
l’enderroc total o parcial de les estructures artificials (cinta transportadora i 
cobert), tenint en compte els períodes de nidificació, doncs hi ha diversos nius a 
les mateixes estructures. 

Justificació: 
 

Les tasques de restauració ecològica dutes a terme, d’obtenció de la superfície 
de l’activitat com a ús forestal (amb pinedes de pi blanc, espais oberts i basses) 
es consideren positives en tant que s’ha aconseguit una diversitat d’ambients i 
paisatgística que afavoreix la biodiversitat i l’aspecte estètic de l’activitat, motiu 
pel qual es proposa no intervenir-hi pel moment (però fent el degut seguiment i 
manteniment per tal d’assegurar que l’evolució és la desitjada). Pel que fa a les 
estructures artificials, caldrà valorar les diferents alternatives de consolidació o 
enderroc proposades. Les estructures que no es vulguin conservar, es proposa 
desmantellar-les i retirar-les per la perillositat que poden suposar pels usuaris del 
Parc i restaurar l’emplaçament tenint en compte els hàbitats presents a la zona.  

Pressupost 
aproximat: 
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Imatges 
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Pedrera La Soleia 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 84/0498 Nom: La Soleia 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Serra del Misser (plànol 07) 

Superfície: 2,22 ha Telèfon:  

XUTM 416771 Fax:  

YUTM 4588326 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Boisín Nogués, Maria Lluïsa 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel Obert 

Activitat: Activitat finalitzada i restaurada en període de garantia 

Fiança: Resolta i amb fiança 

Restauració: Activitat restaurada en període de garantia 

Període de 
garantia: 

Indefinit Finalització: Sense data 

Observacions: 
 

Actualment l’explotació és un dipòsit de graves i runam, sense trobar-se la major 
part de la superfície restaurada. S’està fent l’abocament sembla que il·legalment. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 
La superfície de l’activitat és planera i definida per una sola unitat 
geomorfològica: 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendents suaus. 

Geologia: 

La superfície de l’explotació es troba sobre dues grans unitats litològiques: 
- NMal Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neogen) (sector central i oest). 
-Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari) (franja est). 

Espai d’Interès Geològic: 338 Escletxes del Papiol – Can Puig 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

La superfície de l’explotació es troba sobre dues unitats hidrogeològiques: 
-  NMal (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (sector central i 
oest). 
- Qg (11) Acumulacions superficials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials) (franja est). 

Relleu: 
Relleu planer, sense cap accident rellevant en el relleu, un cop restaurada 
l’activitat. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Conreus abandonats. 
- Fruiters alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), 
d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),... 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, ... Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Rubus ulmifolius, Ulex 
parviflorus, Brachypodium 
retusum, ... 
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Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’àrea de 
l’explotació es troba inclosa dins una zona d’interès faunístic per la presència de 
l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), per ser una àrea de campeig de rapinyaires 
d’aquesta espècie i d’altres com l’aligot comú (Buteo buteo) i el xoriguer comú 
(Falco tinnunculus). També segons el Consorci, els talussos presents a 
l’explotació i als pròxims a aquest, al voltant de Can Perera, acullen espècies 
escasses o en perill al Parc Natural: mussol comú (Athene noctua), puput 
(Upupa epops), una important colònia de cria de l’abellerol (Merops apiaster) i 
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). Per últim, segons el Consorci també hi 
fan caus el teixó (Meles meles) i la guineu (Vulpes vulpes), i  l’àmbit té 
importància també pels rèptils com el dragó comú (Tarentola mauritanica) i el 
llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida). En la visita al camp no es va observar cap 
espècie faunística d’especial rellevància per la seva sensibilitat o paper ecològic 
dins l’àrea de l’explotació. 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 – Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

La superfície de l’explotació és interessant per trobar-se en un entorn rural, amb 
algunes finques properes amb terrenys amb plantacions de fruiters, emplaçat 
entre l’àrea urbana que suposa el nucli de El Papiol, a l’est,  i grans 
infraestructures com l’autopista AP-2a i les línies de Renfe Sant Vicenç de 
Calders – L’Hospitalet de Llobregat i Castellbisbal – Barcelona, a l’oest. 

Didàctic o educatiu: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor didàctic o educatiu 
especial. 

Social: 
 

El camí rural adjacent a l’explotació, el camí de Can Miamó, pot ser utilitzat 
habitualment per ciclistes o passejants. 

Patrimonial: 
 

No hi ha cap element catalogat del patrimoni arquitectònic o arqueològic dins 
l’àrea de l’explotació. 

Cultural: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor cultural especial. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

Hi ha un abocador en actiu limitant amb el límit legal de l’activitat extractiva. 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

L’activitat compta amb un programa de restauració de l’any 1985. A aquest es 
plantejava restaurar la totalitat de la superfície  com a zona de conreus de 
fruiters, suavitzant els pendents dels talussos i adaptant les corbes de nivell per 
a fer la superfície apta per als cultius. Aquesta feina de restauració mai es va dur 
a terme i es va obtenir, en canvi, un espai “naturalitzat” amb diversos tipus de 
vegetació que s’hi van desenvolupar espontàniament (fenassars, garrigars i 
algun petit bosc de pi blanc). Actualment, l’abocador del sud de l’activitat 
Ampliació Silvia s’ha estès cap a la Soleia i ja ocupa la totalitat de la seva 
superfície. 
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Alternatives: 

1. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva tal com s’estableix al Programa 
de restauració, com a camps de conreu de fruiters. 

2. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a ús forestal, amb pineda 
de pi blanc amb alzina i el manteniment de grans espais oberts. 

3. Mantenir l’ampliació de l’abocador de l’activitat Ampliació Silvia a la Soleia, 
que seria objecte d’un nou Programa de restauració. 

Proposta: 
 

Es proposa l’alternativa 2, restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a 
pineda de pi blanc amb alzina als talussos i el manteniment de grans espais 
oberts de clarianes a les zones planeres. 

Justificació: 
 

La restauració com a camps agrícoles de fruiters comporta una sèrie de 
requeriments que han fet que nombrosos programes de restauració d’activitats 
extractives dels 80s i 90s que la proposaven no s’hagin aplicat correctament, el 
principal dels quals és la necessitat de gestionar-los per a que tinguin una certa 
productivitat, el que requereix que el propietari, o bé un pagès mitjançant 
conveni establert,  se n’ocupi. La manca de compromís del propietari o la 
impossibilitat del conveni fa que, sovint, els conreus s’abandonin, romanent la 
superfície en forma d’erm. Per aquest motiu es proposa la recuperació de la 
superfície de l’activitat com a ús forestal de pineda de pi blanc  que tingui les 
característiques dels boscos adjacents i que garanteixi una continuïtat d’aquest 
hàbitat, així com una millor integració paisatgística de l’activitat, mantenint a 
l’hora una superfície equivalent d’espais oberts com a clarianes dins del bosc 
amb un ús ramader com a pastura. 

Pressupost 
aproximat: 

S’hauria de resoldre prèviament la situació administrativa de l’activitat, doncs 
hauria d’estar restaurada en període de garantia i actualment s’hi estan abocant 
runes. 

 

Imatges 
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Pedrera Florentina 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0871 Nom: Florentina (plànol 08) 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Les Escletxes del Papiol 

Superfície: 1,44 ha Telèfon: 93 673 10 34 

XUTM 417940 Fax:  

YUTM 4588047 e-mail:  
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Suministros de Arcilla, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel Obert 

Activitat: Finalitzada. 

Fiança: Resolta i amb fiança. 

Restauració: Finalitzada i fiança retornada. 

Període de 
garantia: 

Acabat Finalització: Finalitzat 

Observacions: 
 
 

 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’explotació es troba sobre un turó, Les Escletxes, lleugerament elevat 
respecte el seu entorn immediat. Queda definida per una sola unitat 
geomorfològica: 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 

La superfície de l’explotació està situada sobre dos grans unitats 
litològiques: 
- NMe Roques sedimentàries coherents carbonàtiques: calcàries, dolomies, 
margocalcàries, ... (sector est). 
- NMal Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen) (sector oest). 

Espai d’Interès Geològic: 

338 Escletxes del Papiol – Can Puig 338 (només extrem sud-est). Es tracta 
d’una interessant i coneguda formació geològica que a aquest àmbit 
concret està composada per una sèrie de canals (“escletxes”) d’alt interès 
geològic. 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

La superfície de l’explotació està situada sobre dos unitats 
hidrogeològiques: 
- NMe (4) Calcàries terciàries amb inclusió de nivells carstificats (sector 
est). 
- NMal (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (sector oest). 

Relleu: 
Caracteritzat pel petit desnivell entre la part baixa i alta del que va ser la 
explotació, al turó de Les Escletxes, destacant l’àrea planera que ocupa la 
meitat oest de la superfície. 
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Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), 
d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua), ... 
- Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. 

Espècie/s arbòries: Pinus halepensis, ... Espècie/s 
arbustives: 
 

Pistacia lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Brachypodium 
retusum, ... 

Fauna: 
En la visita al camp no es va observar cap espècie faunística d’especial 
rellevància per la seva sensibilitat o paper ecològic dins l’àrea de l’explotació. 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 – Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

El Turó de les Escletxes, on es localitza la meitat est l’activitat, té importància 
paisatgística per ser el punt més elevat de El Papiol, que configura el poble en el 
fort desnivell des de la llera del Llobregat (30 m) fins al seu cim (174 m), i des del 
qual es té visió de tot el municipi. A més, té una importància afegida el fet de 
suposar una formació geomorfològica singular, caracteritzada per les escletxes 
sobre formacions calcàries que poden arribar a 5-10 m de profunditat. 

Didàctic o educatiu: 
 

El Turó de les Escletxes pot tenir valor didàctic per la seva posició des de la qual 
es pot veure tot el poble de El Papiol i el seu entorn. 

Social: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor social especial, a 
banda del que suposa el propi Turó de les Escletxes, que és un espai 
habitualment utilitzat per la població com a zona de lleure. Tanmateix la major 
part de l’explotació es troba fora de l’àmbit de més valor d’aquest espai. 

Patrimonial: 
 

Dins de l’extracció hi ha un element catalogat del patrimoni arqueològic, el 
Jaciment Arqueològic de Les Escletxes 1. 

Cultural: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor cultural especial, a 
banda del que suposa el jaciment arqueològic present. 

Altres aspectes  
d’interès: 

Passa una línia elèctrica d’alta tensió per la zona que condiciona la restauració 
dels talussos de desmunt de l’explotació. 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

L’activitat està finalitzada i amb la fiança retornada. En el programa de 
restauració es preveia la restauració de la meitat oest de la superfície com a un 
cultiu de cirerers, feina que finalment no es va dur a terme per falta d’un 
propietari dels terrenys o conveni amb un pagès que el gestionés. La meitat est 
de la superfície va ser restaurada com a ús forestal de pineda de pi blanc amb 
sotabosc arbustiu abundant, amb resultats satisfactoris. 

Alternatives:  

Proposta: 
 

L’activitat està finalitzada i amb fiança retornada, havent estat restaurada com a 
ús forestal. No es proposa, així, cap actuació. 

Justificació: 
 

L’activitat està finalitzada i amb fiança retornada, havent estat restaurada com a 
ús forestal. 

Pressupost 
aproximat: 

No és necessari. 
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Pedrera Can Mas 
 

Característiques bàsiques 

Clau: 85/0870 Nom: Can Mas 

Terme/s 
municipal/s: 

El Papiol Situació: Serra del Misser (plànol 09) 

Superfície: 12,37 Telèfon: 93 673 10 34 

XUTM 416653 Fax:  

YUTM 4588263 e-mail: oficina@sdearcilla.com 
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Suministros de Arcilla, S.A. 

Material extret: Argiles 
Tipus 
d’explotació: 

Cel Obert 

Activitat: En actiu. 

Fiança: Resolta i amb fiança. 

Restauració: Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Període de 
garantia: 

Vigent. Finalització: Indefinida. 

Observacions: 
 
 

Activitat en règim d’autorització. No s’hi està treballant des de fa anys, la qual 
cosa vol dir que no té una data de caducitat definida, depenent de diversos 
factors variables com el ritme d’explotació o el contracte amb el titular i el 
propietari dels terrenys. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

La geomorfologia original de l’explotació és planera i amb pendents només 
suaus, veient-se aquesta alterada per la pròpia activitat. La unitat 
geomorfològica que la defineix és una: 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 

La superfície de l’explotació es troba sobre dues grans unitats litològiques: 
- NMal Roques sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: 
argiles, llims, ... (Neògen) (sectors nord i sud). 
- Qg Sediments incoherents, molt poc o no cimentats: graves, sorres, llims, 
argiles (Quaternari) (sector central). 

Espai d’Interès Geològic: 338 Escletxes del Papiol – Can Puig. 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 

La superfície de l’explotació es troba sobre dues unitats hidrogeològiques: 
- NMal (10) Formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt 
poc permeables, pot incloure paleocanals més permeables (sectors nord i 
sud). 
- Qg (11) Acumulacions superficials argiloses de molt baixa permeabilitat 
(col·luvials) (sector central). 

Relleu: 
Relleu planer interromput només per les depressions i acumulacions de 
sorres pròpies de l’activitat extractiva. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Conreus abandonats. 
- Pedreres, explotacions d’àrids i runam. 
- Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), 
d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua), ... 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicíoles, de 
terra baixa. 
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Espècies arbòries: Pinus halepensis, 
Populus nigra, ... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Pistacia lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Spartium junceum, 
Ulex parviflorus, Brachypodium 
retusum, ... 

Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’àrea de 
l’explotació es troba inclosa dins una zona d’interès faunístic per la presència de 
l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), essent la pròpia explotació zona de cacera 
d’aquesta i també de l’aligot comú (Buteo buteo) i el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus). També segons el Consorci els talussos existents a l’àrea acullen 
espècies escasses o en perill al Parc Natural: mussol comú (Athene noctua), 
puput (Upupa epops), una important colònia de cria de l’abellerol (Merops 
apiaster) i cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). A més, hi fan caus el teixó 
(Meles meles) i la guineu (Vulpes vulpes). Per últim, aquest espai té importància 
també per als rèptils com el dragó comú (Tarentola mauritanica) i el llangardaix 
ocel·lat (Timon lepidus). 

Zones humides:  

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 - Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

- 9540 Pinedes mediterrànies. 

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

 

Medi humà 

Paisatge: 
 

La superfície de l’explotació és interessant per trobar-se en un entorn rural, amb 
algunes finques properes amb terrenys amb plantacions de fruiters, emplaçat 
entre l’àrea urbana que suposa el nucli de El Papiol, a l’est,  i grans 
infraestructures com les autopistes AP-7 i AP-2a, a l’oest. 

Didàctic o educatiu: 
 

Les feines de restauració integrada que s’han dut a terme dins de l’explotació, 
amb resultats a priori ja positius, fan que l’activitat tingui valor didàctic i educatiu 
per fer conèixer a la població les possibilitats d’aquest tipus de pràctiques. 

Social: 
 

El camí rural adjacent a l’explotació, el camí de Can Miamó, pot ser utilitzat 
habitualment per ciclistes o passejants. 

Patrimonial: 
 

No hi ha cap element catalogat del patrimoni arquitectònic o arqueològic dins 
l’àrea de l’explotació. 

Cultural: 
 

No s’estima que la superfície de l’explotació tingui cap valor cultural especial. 

Altres aspectes  
d’interès: 
 

 

 

Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 
 

Segons el programa de restauració, la superfície s’havia de restaurar com a 
camp agrícola de fruiters (cirerers, ametllers...), però aquesta actuació no s’ha 
fet. Actualment a la superfície hi ha una capa vegetal espontània i, 
morfològicament, l’àmbit més al sud de l’activitat està en mal estat, sense 
anivellar i amb camins que es fan servir espontàniament per la pràctica del 
motocròs. Així, no s’hi ha fet cap feina de restauració amb els resultats 
desitjats. A més, queda per aclarir si l’ampliació de la superfície d’abocador de 
l’activitat d’Ampliació Silvia, en cas que s’aprovi,  afectarà o no la superfície de 
Can Mas. Si es dóna el cas, s’haurà de redactar un nou Programa de 
restauració per la superfície afectada per l’abocador. 
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Alternatives: 

1. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva tal com s’estableix al 
Programa de restauració, com a camps de conreu de fruiters. 

2. Restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a ús forestal, amb pineda 
de pi blanc amb alzina i suavitzar pendents de talussos del sector sud, 
adaptant les corbes de nivell, i mantenir grans espais oberts. 

Proposta: 
 

Es proposa l’alternativa 2, restaurar la superfície de l’activitat extractiva com a 
pineda de pi blanc amb alzina a les zones amb pendent, suavitzant pendents 
de talussos adaptant corbes de nivell, i mantenir grans espais oberts com a 
clarianes dins de la pineda amb un ús ramader com a pastura si fos possible, a 
les zones més planeres 

Justificació: 
 

La restauració com a camps agrícoles de fruiters comporta una sèrie de 
requeriments que han fet que nombrosos programes de restauració d’activitats 
extractives dels 80s i 90s que la proposaven no s’hagin aplicat correctament, el 
principal dels quals és la necessitat de gestionar-los per a que tinguin una certa 
productivitat, el que requereix que el propietari, o bé un pagès mitjançant 
conveni establert,  se n’ocupi. La manca de compromís del propietari o la 
impossibilitat del conveni fa que, sovint, els conreus s’abandonin, romanent la 
superfície en forma d’erm. Per aquest motiu es proposa la recuperació de la 
superfície de l’activitat com a ús forestal de pineda de pi blanc  que tingui les 
característiques dels boscos adjacents i que garanteixi una continuïtat d’aquest 
hàbitat, així com una millor integració paisatgística de l’activitat, mantenint 
espais oberts com a grans clarianes de pastures dins les pinedes, que haurien 
de ser gestionades. En la mateixa línia, i per garantir una millor integració 
paisatgística i estabilitat del terreny, s’estima necessari actuar sobre la 
morfologia actual del terreny, eliminant acumulacions de terra encara presents i 
suavitzant pendents, obtenint un pendent en senti oest - est entre el límit oest i 
el talús vertical de l’est. 

Pressupost 
aproximat: 

77.100 m2 de superfície amb restauració forestal a 6 €/m2 = 462.600 € 

46.600 m2 de restauració d’espai obert a 1 €/m2 = 46.600 € 

Total  509.200 € 
 

Imatges 
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Pedrera Berta 
 

Característiques bàsiques 

Clau: BAAD070015 Nom: Berta 

Terme/s 
municipal/s: 

Sant Cugat del Vallès 
i El Papiol 

Situació: Can Doménec (plànol 10) 

Superfície: 22,93 ha Telèfon: 93 264 05 00 

XUTM 417500- 418250 Fax: 93 264 05 49 

YUTM 4590100 - 4590700 e-mail: bmasdeu@masdeueng.es 
 

Dades legals i administratives 

Titular/s: Jaume Franquesa, S.A. 

Material extret: Granit 
Tipus 
d’explotació: 

Cel Obert 

Activitat: Finalitzada. 

Fiança: Resolta i amb fiança. 

Restauració: Nou projecte de restauració en fase de redacció. 

Període de 
garantia: 

Vigent Finalització: Quan es certifiqui la restauració. 

Observacions: 
 
 

El juliol del 2017 la Ponència ambiental va considerar no admissible 
ambientalment el projecte de restauració presentat pel titular utilitzant bales 
d’ecopark. En aquests moments s’està negociant amb els Ajuntaments un nou 
projecte de restauració. 

 

Interès potencial 

Medi físic: 

Geomorfologia: 

L’explotació, amb forts desnivells marcats per grans talussos verticals fruit 
de la pròpia activitat, està definida malgrat tot per dos unitats 
geomorfològiques que es corresponen amb la zona generalment planera 
que ocupa la major part de la superfície: 
- 23 Vessants indiferenciats amb pendent mig. 
- 24 Vessants indiferenciats amb pendent suau. 

Geologia: 
L’explotació es troba sobre una gran unitats litològiques: 
- Ggd Roques plutòniques coherents: granitoides, diorites, gabres i pòrfirs 
àcids i bàsics (tot el sector que comprèn l’activitat). 

Espai d’Interès Geològic: 337 – Pedreres i mina Berta 

Geòtop inclòs en 
geozona: 

 

Hidrogeologia: 
L’explotació es troba sobre una unitat hidrogeològica 
- Ggd (9) Batòlits granítics meteoritzats en superficície i en profunditat, poc 
permeables al Litoral i més permeables al Montseny-Guilleries 

Relleu: 

El relleu de la superfície està marcat per les característiques de la pròpia 
explotació després dels anys d’activitat, existint un acusat desnivell entre 
les parts altes dels talussos rocallosos, entre uns 120 i 160 m, i la cota més 
baixa de l’explotació, a 63 m. 

Medi natural 

Vegetació: 

Hàbitats de 
Catalunya: 

- Pedreres, explotacions d’àrids i runam. 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues. 
- Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa. 

Espècies arbòries: Pinus halepensis, 
Populus nigra, ... 

Espècies arbustives 
i herbàcies: 
 

Pistacia lentiscus, Rosmarinus 
officinalis, Spartium junceum, 
Ulex parviflorus, Brachypodium 
retusum, ... 
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Fauna: 

Segons el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’àrea de 
l’explotació es troba inclosa dins una zona d’interès faunístic per la presència de 
l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), on hi caça, així com ho fa l’aligot (Buteo 
buteo). També segons el Consorci, la pedrera acull espècies escasses o en perill 
al Parc Natural: duc (Bubo bubo), xoriguer comú (Falco tinnunculus), mussol 
comú (Athene noctua), puput (Upupa epops), merla blava (Monticola solitarius), 
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). L’espai també té importància pels rèptils 
com el dragó comú (Tarentola mauritanica) i la serp llisa meridional (Coronella 
girondica). Les basses presents a la superfície de l’explotació tenen molta 
importància pels amfibis i els rèptils. 

Zones humides: 
No hi ha zones humides catalogades dins l’àrea de l’activitat. Tanmateix, hi ha 
dues grans basses, de les quals la de l’est és força profunda, fruit de les feines 
de restauració que es consideren molt positives per la fauna. 

Interès ecològic: 

PEIN: Serra de Collserola 

Xarxa Natura 
2000: 

ES5110024 - Serra de Collserola 

ENPE Parc Natural de la Serra de Collserola 

Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 

- 9540 Pinedes mediterrànies.
- 9340 Alzinars i carrascars.

Àrees d’Interès 
Faunístic i 
Florístic: 

Medi humà 

Paisatge: 

La superfície de l’explotació és interessant per trobar-se en un entorn forestal i 
agrícola (camps de Can Domènec) dins un context fortament antropitzat, doncs 
està rodejat pel nucli urbà de Sant Cugat del Vallès, Valldoreix, per l’est i grans 
infraestructures com l’autopista AP-7 i la carretera C-1413a, així com el polígon 
industrial de Rubí al nord. 

Didàctic o educatiu: 

Les feines de restauració integrada que s’han iniciat en part (les dues basses, 
etc.) dins de l’explotació, amb resultats a priori ja positius, així com les previsions 
respecte el programa de restauració a executar en el futur, fan que l’activitat 
tingui valor didàctic i educatiu per fer conèixer a la població les possibilitats 
d’aquest tipus de pràctiques, així com dels valors naturals que es poden obtenir 
dins d’aquest espai en concret. 

Social: 

El camí rural que porta a l’explotació des del Papiol, el camí de Can Miamó, pot 
ser utilitzat habitualment per ciclistes o passejants. Tot i que en l’actualitat l’espai 
en sí no té un ús social atribuït, aquest es pot donar en el futur un cop 
restaurada l’activitat, doncs es té intenció de fer d’aquest un espai d’esbarjo 
obert al públic. 

Patrimonial: 

Dins la superfície de l’activitat extractiva existeix un element del patrimoni 
arqueològic, el jaciment arqueològic de Can Domènech. Fora de l’àmbit estricte 
de l’activitat, però adjacent a aquesta per l’est, existeixen també dos element del 
patrimoni arquitectònic: la masia de Can Domènech i el Paller de Can 
Domènech. 

Cultural: No s’identifica cap valor cultural especial dins l’activitat extractiva, tret dels 
elements del patrimoni arqueològic i arquitectònic que s’han citat. 

Altres aspectes  
d’interès: 

A nivell de connectivitat ecològica s’ha de considerar la importància del sector 
que acull la pedrera com a espai de connexió local entre la Serra de Collserola 
amb el Sistema Prelitoral Central a través de la Serra de Coll-Cardús, tot i que la 
concentració d’infraestructures viàries presents a la zona és significativa, com és 
el cas de l’autopista AP-7, per la qual cosa dificulta la seva connectivitat. A les 
dues basses presents a l’espai s’han vingut donant impactes negatius com la 
contaminació de les aigües, la introducció d’espècies foranes i invasores (peixos, 
crancs i tortugues) i l’abandonament i dessecament temporal d’aquestes. 
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Diagnosi de l’estratègia 

Previsions 
Programa de 
restauració: 

En el moment de la redacció del present informe els Ajuntaments de Sant 
Cugat del Vallès i El Papiol i el CPNSC estan negociant amb la propietat de 
l’activitat un acord per la revisió del programa de restauració, que d’acord 
també amb els objectius de conservació del Parc Natural, permeti la 
restauració morfològica i vegetal de la pedrera compatible amb la conservació 
elements d’interès natural i, particularment, faunístics (dues basses i talussos 
verticals en roca) i el seu ús públic, educatiu i didàctic basat en el seu patrimoni 
geològic i mineralògic i interès. Així, s’ha instat a la Generalitat de Catalunya a 
que procedeixi a la revisió del Programa de restauració de la pedrera Berta en 
base als informes acreditatius dels valors geològics, miners i naturalístics 
emesos per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, del CPNSC i de l’ICGC.  

Alternatives: 

1. Restauració morfològica de la pedrera prevista inicialment pel Programa
de restauració original, amb terres i runes assolint la configuració de
l’àmbit prèvia a l’explotació.

2. Restauració segons el projecte de la modificació del Programa de
restauració original, utilitzant com a material de rebliment el rebuig del
tractament de residus municipals amb contingut màxim de material
biodegradable del 15% procedent d’ecoparc premsat i embalat (bales
d’ecoparc).

3. Restauració segons l’acordat en les negociacions en transcurs entre els
Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i El Papiol i el propietari de
l’activitat, segons els objectius de conservació del Parc Natural de la Serra
de Collserola.

4. Restauració morfològica i vegetal de la pedrera compatible amb la
conservació d’elements d’interès natural, especialment faunístics (basses i
talussos verticals en roca) i el seu ús públic, educatiu i didàctic basat en el
seu patrimoni geològic i mineralògic.

Proposta: 
Es proposa l’alternativa 3 i, en cas de que no siguin fructíferes les negociacions 
iniciades es proposa l’alternativa 4 referent a la restauració morfològica i 
vegetal de la pedrera fent-la compatible amb els elements d’interès identificats i 
el seu ús públic i educatiu.. 

Justificació: 

Atès que les alternatives 1 i 2 ja han estat rebutjades per les Administracions 
competents en el procés de negociació, i es considera que no permeten assolir 
els objectius de conservació del Parc Natural, es proposa aplicar l’alternativa 3 
un cop acordat el projecte de restauració final per aquestes i el propietari, 
doncs s’estima que serà compatible amb la conservació dels elements 
d’interès natural presents a l’activitat o, en el seu defecte, es proposa aplicar 
l’alternativa 4. 

Pressupost 
aproximat: 

- 

Imatges 



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

Imatges 



2. QUADRE RESUM DE LES ESTRATÈGIES DE RESTAURACIÓ
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Activitat 
extractiva 

Situació Activitat actual 
Estratègia del 
programa de 

restauració vigent 

Estratègia de 
restauració proposada 

Pressupost 
estimat 

Les 
Escletxes 

El Papiol, 
Les 
Escletxes del 
Papiol 
(418022, 
4587938). 

Activitat 
finalitzada, 
fiança 
retornada i 
període de 
garantia 
acabat. 

Restauració de 
l’activitat com a 
camps de conreu 
de fruiters 
(programa de 
l’any 1985). 

Mantenir la superfície 
com a la pineda de pi 
blanc actual sense 
intervenir. 

No és necessari. 
 
 
 

Diluvial 

Sant Feliu de 
Llobregat, 
Polígon 
industrial de 
les Grasses 
– Can Cuiàs 
(419720 – 
419788, 
4583256 – 
4582990). 

Activitat 
finalitzada, 
fiança resolta i 
període de 
garantia 
acabat. 

Recuperació 
d’alzinar amb 
peus de roure a 
les zones més 
humides i 
ombrívoles i de 
matollars de 
llentiscle a les 
més càlides i 
assolellades, així 
com el bosc de 
ribera a les cotes 
més baixes 
(programa de 
l’any 1990). 

Restaurar el sector 
nord tal com 
s’estableix al 
programa de 
restauració vigent i 
mantenir el sector sud 
amb la comunitat 
vegetal de matollar 
actual, com a zona 
verda dins del sòl 
urbanitzable no 
delimitat. Mantenir els 
talussos verticals 
existents. 

Superfície amb 
restauració 
forestal=  
243.000 € 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
27.900 € 
 
Total= 270.900 € 

Les 
Torrenteres 

El Papiol, 
Polígon 
industrial sud 
(417471, 
4587005). 

Activitat 
finalitzada, 
fiança 
retornada i 
període de 
garantia 
acabat. 

L’explotació 
finalitzada s’ha 
desenvolupat com 
a zona urbana, 
formant part del 
polígon industrial. 

No es proposa cap 
actuació. 

No és necessari. 

Ampliació 
Les 
Torrenteres 

El Papiol, 
Polígon 
industrial sud 
– les Argiles 
(417674, 
4587219). 

Activitat 
finalitzada, 
amb fiança 
depositada i 
període de 
garantia sense 
data definida. 

L’explotació 
finalitzada s’ha 
desenvolupat en 
part com a zona 
urbana, formant 
part del polígon 
industrial i de la 
zona residencial 
de l’est. 

No es proposa cap 
actuació. 

No és necessari. 

Ampliació 
Les 
Torrenteres 
02 

El 
Papiol/Molin
s de Rei, Les 
Torrenteres 
– Les Argiles 
(417499, 
4586659). 

Activitat en 
actiu, fiança 
resolta amb 
autorització 
ambiental i 
partició de 
fiança i 
període de 
garantia no 
iniciat. 

Restauració de 
tota la superfície 
com a camps de 
conreu de fruiters, 
excepte els 
marges 
actualment 
forestals als límits 
est, nord-oest i 
sud-oest, a 
mantenir en l’estat 
actual (programa 
de l’any 1993). 

Restaurar part de la 
superfície com a àrea 
forestal de pineda de 
pi blanc i alzina, 
mantenint les 
característiques de les 
masses forestals 
adjacents i deixant 
espais oberts de gran 
interès per la 
conservació. 

Superfície amb 
restauració 
forestal=  
250.800 € 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
55.800 € 
 
Total= 306.600 € 

Quadre resum d’estratègies de restauració de les activitats extractives 
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Activitat 
extractiva 

Situació Activitat actual 
Estratègia del 
programa de 

restauració vigent 

Estratègia de 
restauració proposada 

Pressupost 
estimat 

Ampliació 
Silvia 

El Papiol, 
Serra del 
Misser 
(416879, 
4588892). 

Activitat en 
actiu, fiança 
depositada i 
amb període 
de garantia 
vigent, data de 
finalització 
indefinida. 

Programa de 
restauració (de 
l’any 1997) 
obsolet en no 
contemplar zona 
d’abocador actual. 
Restauració com 
a camps agrícoles 
de fruiters a les 
zones planeres i 
ús forestal de pi 
blanc i alzines a 
les zones amb 
pendents acusats. 

Restaurar la superfície 
de l’activitat com a 
pineda de pi blanc 
amb alzina amb grans 
espais oberts 
gestionats per 
pastura. 

Superfície amb 
restauració 
forestal=  
595.620 € 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
109.900 € 
 
Total= 705.520 € 

Turó de 
Montcada 

Montcada i 
Reixac, Turó 
de Montcada 
(431204, 
4591826). 

Activitat en 
actiu amb 
restauració 
integrada, 
fiança 
dipositada 
amb període 
de garantia 
fins 
restauració. 

Restauració de la 
zona de calcàries 
amb 9 ha de zona 
forestal de pi 
blanc, roure, 
alzina i altres de 
baixes densitats, 
amb zona humida 
prevista i 7 ha 
d’espai obert 
adjacent amb 
matollar de Salix 
atrocinerea 
(programa de 
l’any 2016). Zona 
de pissarres en 
actiu sense 
programa de 
restauració. 

Mantenir les 
actuacions previstes a 
la zona de calcàries i 
obrir al públic el camí 
que rodeja l’espai 
antigament explotat, 
juntament amb 
tasques de 
condicionament/mante
niment necessàries. 
Restaurar la zona de 
pissarres com a ús 
forestal de baixes 
densitats com la zona 
de calcàries, un cop 
finalitzada l’activitat. 
Valorar fer un projecte 
de restauració nou 
que posi en valor el 
seu interès social, 
educatiu i didàctic i 
alhora que conservi el 
seu estat connector 
actual. 

Redacció del nou 
projecte de 
restauració= 
15.000 € + IVA 

Sanson 

Sant Feliu de 
Llobregat/ 
Molins de 
Rei 
/Barcelona, 
Puig 
d’Olorda 
(420904, 
4584891). 

Activitat 
finalitzada i 
restaurada en 
període de 
garantia. 

Restauració de 
tota la superfície 
com a ús forestal 
(amb pinedes de 
pi blanc, espais 
oberts i basses), 
amb evolució 
satisfactòria des 
de que va acabar 
l’activitat, fa 10 
anys (programa 
de l’any 1988). 

Mantenir la superfície 
de l’explotació en el 
seu estat actual, 
sense dur a terme 
tasques de restauració 
ecològica addicional. 
En el moment de 
redacció del present 
informe, l’Aj. de Sant 
Feliu, el CPNSC i el 
propietari de l’activitat 
analitzen les diferents 
alternatives pel que fa 
a la consolidació o 
l’enderroc total o 
parcial de les 
estructures artificials. 

No és necessari 
(caldrà esperar  
la decisió 
acordada sobre 
l’enderroc total o 
parcial de les 
estructures 
artificials) 
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Activitat 
extractiva 

Situació Activitat actual 
Estratègia del 
programa de 

restauració vigent 

Estratègia de 
restauració proposada 

Pressupost 
estimat 

La Soleia 

El Papiol, 
Serra del 
Misser 
(416771, 
4588326) 

Activitat 
finalitzada i 
restaurada en 
període de 
garantia 
indefinit. 

Restauració de la 
totalitat de la 
superfície com a 
zona de conreus 
de fruiters, 
suavitzant els 
pendents dels 
talussos i 
adaptant les 
corbes de nivell 
per a fer la 
superfície apta 
pels cultius 
(programa de 
l’any 1985). 

Restaurar la superfície 
de l’activitat extractiva 
com a pineda de pi 
blanc amb alzina als 
talussos i el mantenir 
grans espais oberts de 
clarianes a les zones 
planeres. 

S’hauria de 
resoldre 
prèviament la 
situació 
administrativa de 
l’activitat, doncs 
hauria d’estar 
restaurada en 
període de 
garantia i 
actualment s’hi 
estan abocant 
runes. 

Florentina 

El Papiol, 
Les 
Escletxes del 
Papiol 
(417940, 
4588047). 

Activitat 
finalitzada 
amb fiança 
resolta i 
període de 
garantia 
acabat. 

Restauració de la 
meitat oest de la 
superfície com a 
cultiu de cirerers, i 
restauració de la 
meitat est com a 
ús forestal de 
pineda de pi blanc 
amb sotabosc 
arbustiu 
(programa de 
l’any 

No es proposa cap 
actuació. 

No és necessari. 

Can Mas 

El Papiol, 
Serra del 
Misser 
(416653, 
4588263). 

Activitat en 
actiu amb 
fiança 
depositada i 
període de 
garantia vigent 
de finalització 
indefinida. 

Restauració de la 
superfície com a 
camp agrícola de 
fruiters (cirerers, 
ametllers, etc.). 
Queda pendent 
saber si 
l’ampliació de 
l’abocador de 
l’activitat 
Ampliació Silvia, 
en cas que 
s’aprovi, afectarà 
o no la superfície
de Can Mas.

Restaurar la superfície 
de l’activitat extractiva 
com a pineda de pi 
blanc amb alzina a les 
zones amb pendent, 
suavitzant pendents 
dels talussos adaptant 
les corbes de nivell i 
mantenir grans espais 
oberts com a clarianes 
amb un ús ramader 
com a pastura a les 
zones més planeres. 

Superfície amb 
restauració 
forestal=  
462.600 € 
Superfície amb 
restauració com 
espai obert= 
46.600 € 

Total= 509.200 € 

Berta 

Sant Cugat 
del Vallès/El 
Papiol, Can 
Domènec 
(417500 – 
418250, 
4590100 – 
4590700). 

Activitat 
finalitzada 
amb fiança 
depositada i 
període de 
garantia 
vigent, a 
finalitzar quan 
es certifiqui la 
restauració. 

Programa de 
restauració vigent 
a revisar segons 
acord entre els 
Ajuntaments de 
Sant Cugat del 
Vallès i del Papiol 
amb la propietat 
de l’activitat, tenint 
en compte els 
objectius de 
conservació del 
Parc Natural i les 
seves possibilitats 

Restaurar la superfície 
segons l’acordat en 

les negociacions entre 
els Ajuntaments i el 
propietari, donant 

compliment als 
objectius de 

conservació del Parc 
Natural i, en el seu 

defecte, dur a terme 
una restauració 

morfològica i vegetal 
de la pedrera fent-la 
compatible amb els 
elements d’interès 

-
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Activitat 
extractiva 

Situació Activitat actual 
Estratègia del 
programa de 

restauració vigent 

Estratègia de 
restauració proposada 

Pressupost 
estimat 

d’ús públic, 
educatiu i didàctic. 

identificats i el seu ús 
públic i educatiu. 
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