


Promou 
Generalitat de Catalunya / Àrea Metropolitana de Barcelona / Ajuntaments de municipis 
amb terme municipal dins del Parc / Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 
Comissió institucional 
Departament de Territori i Sostenibilitat [DTES] de la Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona [DIBA] 
Àrea Metropolitana de Barcelona [AMB] 
Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola [CPNSC] 
Ajuntaments de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de 
Rei, Montcada i Reixac, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant 
Just Desvern. 
 
Secretaria tècnica 
Antoni Alarcon, biòleg, BR 
Antoni Farrero, enginyer de forest, AMB 
 
Equip redactor 
Antoni Alarcon, biòleg, BR 
Lluís Cabañeros, enginyer tèc. agrícola, CPNSC 
Jacob Cirera, ambientòleg, BR 
Antoni Farrero, enginyer de forest, AMB 
Loles Herrero, arquitecta, AMB 
Marià Martí, biòleg, CPNSC 
Josep Mascaró, arquitecte, CPNSC 
Xavier Mayor, biòleg, col·laborador extern 
Oriol Monclús, advocat, AMB 
Marc Montlleó, biòleg, BR 
Isabel Raventós, economista, CPNSC 
Eugènia Vidal, arquitecta, AMB 
Jordi Vila, arquitecte, AMB 
 
Suport gràfic 
Javier Alarcón, arquitecte, AMB 
Joaquim Calafí, arquitecte, BR 
Eduard Cuscó, geògraf, col·laborador extern 
Patricia Garcia, biòloga, AMB  
Daniel Lorca, dibuixant, BR 
Pere Manubens, arquitecte, AMB 
Elisa Marchante, arquitecta, AMB 
Ferran Morales, dibuixant, DIBA  
Raul Retuerta, arquitecte, AMB 
Raimon Reventós, geògraf, CPNSC 
Helena Valls, estudiant d’arquitectura, AMB 
Paloma Mosto, estudiant d’arquitectura, AMB
Diego López, estudiant d’arquitectura, AMB



 Avanç de Pla 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL 
DE LA SERRA DE COLLSEROLA  
Octubre 2016





 

 
 

 

I. MEMòRIA INFORMATIVA: 

1. Introducció  .......................................................................................    7 

2. Àmbit de la Modificació  ...........................................................................   10 

1.  Encaix territorial 

2.  Situació del Parc amb relació a la xarxa d’espais oberts i protegits 

3. Marc legal  ..............................................................................................   14 

4. Síntesi de l’estat actual  ...........................................................................   15 

1.  Estat i evolució dels valors ecològics del Parc 

2.  El context social i econòmic 

3.  El planejament territorial, sectorial i urbanístic 

5. Conclusions de la diagnosi  ....................................................................   140 
 

II. MEMòRIA D’ORDENACIó: 

1. Objectius i criteris general   ......................................................................   147 

2. Objectius específics  ...............................................................................   148 

3. Característiques bàsiques de la proposta  ................................................   149 

1.  Sistema d’espais lliures de Collserola 

2.  Sistema hidrogràfic 

3.  Xarxa viària i ferroviària 

4.  Equipaments, cementiris i serveis tècnics 

5.  Sòls urbanitzables 

4. Alternatives  ............................................................................................   164 

1.  Alternativa 0: No modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural 

2.  Alternativa 1: Qualificacions segons valors naturals i paisatgístics 

3.  Alternativa 2: Qualificacions segons valors funcionals 

4.  Alternativa 3: Qualificació única 

5.  Anàlisi de les alternatives 
 

III. DOCUMENT INICIAL ESTRATèGIC 

1. Context de l’AAE de la MPGM de Collserola   ...........................................   181 

2. Diagnosi ambiental dels entorns de la MPGM  ..........................................   188 

3. Objectius ambientals  ...............................................................................   217 

4. Avaluació ambiental de les alternatives .....................................................   219 

5. Conclusions del document inicial estratègic  .............................................   289 

6. Plànols  ...................................................................................................   293 

 

Annex 1. ÀMBITS D’INTERÈS PER A LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Annex 2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (en DVD) 



 

 

 



 

 

 

 

I. MEMòRIA INFORMATIVA 
 

  



 



7 

 

 

 

1. Introducció  

L’article 8 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, 
estableix literalment que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en col·laboració amb 
l'òrgan gestor del Parc Natural, els departaments de la Generalitat corresponents i les 
corporacions locals de l'àmbit del Parc, ha de formular el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge. 

Per tal de donar compliment a aquesta disposició, en data 1 d’octubre de 2014 es va signar el 
conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola per a la formulació, redacció, tramitació i aprovació del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la 
Modificació puntual del PGM (MPGM) d’acompanyament al Pla especial. 

Concretament, la clàusula segona.2 del Conveni estableix que la formulació, redacció, 
tramitació i aprovació inicial i provisional de la MPGM d’acompanyament del Pla especial, 
d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, es durà a terme 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona seguint el procediment establert a la legislació 
urbanística, ambiental i sectorial vigent. 

El document de l’Avanç de PEPNat (aprovat pel Consell Metropolità en data 27 de gener de 
2015, amb la prèvia conformitat de la resolució de 26 de gener de 2015 del Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) va posar de manifest, a l’apartat 
4.3.3 Síntesi i diagnosi del planejament territorial, sectorial i urbanístic, la necessitat de redactar 
i tramitar una MPGM en paral·lel a la redacció i tramitació del PEPNat, per poder assolir els 
objectius plantejats. 

Posteriorment a l’aprovació de l’Avanç de PEPNat es va dur a terme la primera fase de 
participació ciutadana del Pla, que oferia tres canals de participació. Com a resultat d’aquest 
procés es van recollir 594 suggeriments que s’han tingut en compte a l’hora de redactar la 
present MPGM. 
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2. Definició de l’àmbit de la Modificació i el seu encaix territorial 

2.1. Encaix territorial 

Collserola és un fet geogràfic important; la seva posició entre els rius Besòs i Llobregat, 
separant les planes del Vallès del Pla de Barcelona, s’incorpora dins l’estructura d’anella de 
l’àrea metropolitana de Barcelona.  

El seu relleu, de major pendent respecte dels espais més planers que l’envolten, l’ha preservat 
del creixement urbà indiferenciat i avui, al mig d’una àrea densament poblada i congestionada 
hi trobem un territori biodivers, agrícola i forestal, ben conservat, que pot ser un factor crucial 
en l’equilibri ambiental i ecosistèmic menys antropitzat de les ciutats que l’envolten. 

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

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

L’àmbit de la Modificació correspon a la delimitació definitiva de l’espai d’interès natural de la 
Serra de Collserola, aprovada pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la 
Rierada-Can Balasc. 

La declaració de Parc Natural justifica i motiva la necessitat de redactar –a banda del PEPNat- 
una MPGM d’acompanyament en aquest àmbit, amb la finalitat d’assegurar la protecció, 
conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, 
paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals de la Serra de Collserola. 

Espai funcional adjacent 

El PEPNat (que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la present MPGM) inclou l’estudi de 
l’espai funcional, que es defineix com totes aquelles zones a l’exterior o a l’interior de la Serra 
de Collserola que, bé per la seva qualificació urbanística, bé per la seva funcionalitat, siguin 
susceptibles d’organitzar-se establint sinèrgies amb el territori estricte del Parc Natural, en 
ordre a preservar la biodiversitat, potenciar un bon encaix territorial, connectar les 
infraestructures verdes de les ciutats metropolitanes amb el Parc i facilitar l’ús social per part de 
la ciutadania. 

En relació amb aquest espai funcional, cal dir que durant el procés de participació ciutadana del 
PEPNat es van rebre 59 suggeriments, 42 dels quals feien referència a la necessitat d’estudiar i 
regular les zones de transició entre el Parc i les zones urbanes. 

Dels primers estudis realitzats en relació amb l’espai funcional esmentat, es conclou que és 
necessari realitzar diverses modificacions del PGM fora de l’àmbit estricte del Parc Natural per 
tal de resoldre algunes de les problemàtiques que afecten i comprometen els valors ecològics i 
la biodiversitat de la Serra de Collserola, com ara la connexió ecològica de Collserola amb els 
espais naturals de l’entorn. 

Aquestes modificacions, però, requereixen una escala de treball que no es correspon amb la de 
la present MPGM, que abasta tot l’àmbit declarat Parc Natural. Així mateix, aquestes 
modificacions requereixen intervenir en el sòl urbà i urbanitzable, afecten terrenys més enllà de 
l’àmbit administratiu de l’AMB i tenen unes implicacions municipals i veïnals que podrien 
dificultar l’aprovació de la MPGM, que ha de ser el primer d’un seguit de plans que assegurin la 
preservació dels valors ecològics del Parc. 

És per aquesta raó que, com a punt de partida, l’àmbit de la present MPGM es circumscriu a la 
delimitació estricte de Parc Natural, tot i que es reconeix que per tal d’assegurar la preservació 
dels valors i la biodiversitat de la Serra de Collserola serà necessària la redacció i tramitació de 
diverses modificacions del PGM complementàries que abastin sòls fora de l’àmbit del Parc. 

Tanmateix, en funció de l’evolució dels treballs, el contingut del document d’abast i els 
suggeriments que es rebin durant el procés de participació ciutadana, es podran considerar 
alguns d’aquests sòls fora de l’àmbit del Parc Natural en el document per a l’aprovació inicial 
d’aquesta MPGM. En aquest sentit, a l’annex 1 del present document s’identifiquen els àmbits 
exteriors del Parc que es consideren prioritaris pel paper que poden jugar com a connectors 
ecològics entre Collserola i els espais oberts de l’entorn. 
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3. Marc legal i normatiu 

L’objecte i l’abast de les determinacions contingudes en aquesta proposta d’ordenació 
urbanística comporten la necessitat de modificar el planejament general en l’àmbit d’actuació. 

De conformitat amb l’article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme, el planejament urbanístic, atès que és una disposició 
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, 
modificació i revisió. D’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, s’entén per modificació del planejament general 
la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en 
la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la revisió del mateix. 

En aquest sentit, la Modificació no altera la coherència global de les determinacions del PGM 
quant a model territorial ni incideix en els supòsits de revisió dels articles 3.1 i 4.1 de les 
Normes Urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona (PGM). Per tant, la memòria de 
l’Avanç de Modificació raona i justifica la necessitat, oportunitat i conveniència de l’actuació 
urbanística proposada, tot identificant els interessos públics concurrents, ponderant-los 
adequadament i acreditant llur satisfacció en la solució proposada. 

En virtut de l’establert a l’article 96 de la Llei d’urbanisme, la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que 
en regeixen la formació, amb les excepcions i les particularitat que s’estableixen. 

A banda dels textos legals esmentats, ja que la Modificació afecta un espai natural de protecció 
especial, també són d’aplicació els següents: 

- Llei 12/1985, d’espais naturals, d’acord amb la qual un parc natural és un espai que 
presenta valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l’objectiu 
d’aconseguir-ne la conservació d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat de 
llurs recursos i l’activitat de llurs habitants. 

- Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, que inclou l’espai 
anomenat Serra de Collserola. 

- Acord del Govern de la Generalitat GOV/112/2006, pel qual es designen zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC), que inclou la Serra de Collserola. 

- Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona (PTMB). 

- Decret 146/2010, 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. 

Així com la resta de legislació i normativa urbanística i sectorial vigent. 
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4. Síntesi de l’estat actual 

4.1. Estat i evolució dels valors ecològics del Par c 

4.1.1 Factors abiòtics 

Relleu 

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

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

Quant als pendents del Parc Natural, s’observa que  més del 30% de la superfície del parc té 
pendents superiors al 20%. També que les zones amb pendents baixos són menys del 10% de 
la seva superfície (veure taula adjunta). 

Geologia 

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

Les roques més abundants són, doncs, les pissarres paleozoiques amb filons de quarsites, que 
ocupen el 57,7% de la superfície del parc.  

D’aquesta era també es troben en una proporció important fil·lites cornubianites, en un 10,49% 
de l’àmbit, així com apareixen, de forma més puntual, afloraments de roques calcàries com per 
exemple al Puig d’Olorda o al Turó de Montcada.  

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

Més recentment, durant el període quaternari, la serra ha estat erosionada i a les zones més 
deprimides s’hi han anat sedimentant materials detrítics.  

Aquests han donat lloc a graves i sorres que ocupen el 14,8% de la superfície del Parc. 

La majoria de les roques esmentades són poc permeables, com correspon a les pissarres i les 
fil·lites, representant en conjunt un 81,5% de la superfície del parc recoberta per roques 
d’aquest comportament hidrològic. No obstant, existeixen a Collserola tres tipus d’aqüífers: 
aqüífers al·luvials, aigües subterrànies procedents del Besòs; aqüífers neògens, disposats 
entre materials d’origen detrític sedimentats a les valls de rieres i torrents; i aqüífers paleozoics, 
aigües que es mouen a través de les esquerdes de les roques seguint el pendent del terreny.  

Espais d’interès geològic 

El Parc natural engloba gran part de quatre geozones de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic 
de Catalunya (IEIGC) de la Generalitat. La més gran d’aquestes inclou dins seu quatre geòtops 
inventariats més.  
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Diagrama 02:  Inventari d’espais d’interès geològic: en marró fosc els geòtops i en clar les 
geozones. Font: Generalitat de Catalunya. 

 

 

Taula 01:  Pendents del Parc natural de Collserola. Elaborat a partir del límit del PEPCo de 
l’any 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 02:  Resum de les característiques principals dels 4 vessants diferenciats. Font: 
Estudi hidràulic de les principals rieres i torrents situades dins l’àmbit del Parc natural de 
Collserola i la seva relació amb les àrees de contacte. Novembre 2013, Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

  

Pendent (%)  Ha %PEPCO 

0-5 766 9,04% 

5-10 1144 13,51% 

10-15 1598 18,88% 

15-20 2061 24,35% 

>20 2897 34,22% 

 8465 100% 
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Les gezones 336 “Successió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa” i 338 “Escletxes 
del Papiol - Can Puig” són les més interessants, seguides del geòtop 337 “Pedreres i mina 
Berta”.  

L’interès de les geozones 336 i 338 és tant geològic com paleontològic, donat que presenten 
unes associacions molt característiques de la biocronozona de mamífers d’Europa Occidental. 
Des d’aquest punt de vista tenen un valor científic patrimonial d’àmbit internacional. 

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

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

Hidrologia 

La xarxa hidrològica de la serra de Collserola és de dimensions reduïdes. En general, es 
caracteritza per donar lloc a uns torrents i rieres de poca entitat i longitud relativament curta. 
L’ampli recobriment forestal i les característiques d’impermeabilitat de la roca afavoreixen la 
retenció de l’aigua en el sòl i l’escolament lent cap a les rieres. També trobem una certa 
circulació subterrània que aflora en nombroses fonts. 

Es poden diferenciar 4 vessants de la serralada de Collserola: el vessant oest, que aboca al 
Llobregat (ja sigui directament o a la riera de Rubí); el vessant est, que aboca al Besòs; el 
vessant nord, que vessa les aigües a la Riera de Sant Cugat (que a la seva vegada aboca a la 
conca del Besòs); i el vessant sud, que vessa al Pla de Barcelona, on l’aigua travessa la xarxa 
de clavegueram de la ciutat fins arribar al mar.  

La vessant del Pla de Barcelona és la més susceptible de patir problemes en relació a 
l’escorrentia superficial donat que presenta els majors pendents mitjans ponderats, 24,4%, així 
com la menor cobertura de boscos, un 30,7% de mitjana ponderada, tal i com es pot observar a 
la taula adjunta. D’aquesta manera la seva capacitat de retenir aigua és menor.  

Dins l’àmbit del Parc natural es poden diferenciar 99 subconques hidrogràfiques de superfícies 
força variables, que van des de 0,1 ha fins a 1.894,3 ha a la conca de la riera de Vallvidrera. 
Aquesta conca constitueix el principal sistema hidrològic del parc Natural, essent la riera de 
Vallvidrera l’únic curs en tot l’àmbit del parc amb cabals circulants gairebé tot l’any.  

Aquest sistema és tributari de l’aqüífer de la Vall Baixa del Delta del Llobregat, aqüífer protegit. 

Segueixen la riera de Vallvidrera en superfície el torrent de Sant Medir, el torrent de Sant Iscle, 
el torrent de Can Carabassa i la riera de Sant Just. Aquestes cinc principals conques  
representen un 59% de l’àmbit d’estudi. 

Les cinc conques amb cabals més importants són, en ordre descendent: la riera de Vallvidrera, 
el torrent de Sant Iscle, la riera de Sant Just, el torrent de Can Carabassa i la riera de la Salut. 

La conca de la riera de Sant Cugat és el principal sistema hidrològic tributari de l’aqüífer del 
Delta del Besòs, també protegit. 
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Hi ha set conques de superfícies prou importants (més de 50 ha), amb més d’un 20% de 
superfície de sòl urbanitzat o poc permeable.  

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

Qualitat ecològica fluvial 

Les dades de qualitat ecològica fluvial només es troben disponibles per a la riera de Vallvidrera-
Rierada. L’índex d’estat ecològic utilitzat és l’ECOSTRIMED, que es basa en dos índexs: 
l’IBMWP, un índex de qualitat de l’aigua, i el QBR, índex de qualitat del bosc de ribera.  

L’any 2003 l’estat de qualitat ecològica era molt diferenciat en funció dels trams. En general les 
parts altes dels cursos estan en bon estat mentre que la qualitat descent a mesura que es 
descendeix i s’acosten als espais periurbans i urbans de la vora del Parc.  

Per tant, els trams més malmesos coincideixen amb la pressió d’infraestructures de transport i 
proximitat amb nuclis urbans, mentre que l’únic tram de qualitat ecològica elevada és el del 
torrent de les Tres Serres. 

El projecte de restauració engegat pel consorci entre la primavera de 2009 i la del 2011, centrat 
en el tram alt, els més deteriorats en aquest cas, ha millorat la qualitat del bosc de ribera, 
l’hàbitat fluvial i la qualitat paisatgística en els trams en què s’ha actuat. No obstant, la  
disminució en la càrrega total de nutrients a l’aigua no ha assolit els objectius esperats, de 
manera que cal focalitzar esforços en veure quin paper tenen els abocaments no controlats 
d’aigües residuals (Rieradevall, Fortuño i Cid, 2011). 

Aqüífers protegits 

No hi ha cap aqüífer protegit dins el Parc natural, tanmateix el seu sistema hidrològic té 
incidència en dos d’ells: l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat i l’aqüífer del Delta del 
Besòs.  

4.1.2 Factors biòtics  

Biodiversitat 

Tots els documents estratègics i directors referents a la conservació de l’entorn se centren 
precisament en la conservació de la diversitat biològica. Ja la considerada primera Estratègia 
Mundial per a la Conservació (UICN, 1980), en la declaració de principis, feia incidència sobre 
la conservació dels recursos vius per a un desenvolupament sostingut. 

L’estratègia fixava com a objectius el manteniment dels processos essencials, la preservació de 
la diversitat genètica i l’aprofitament sostingut de les espècies i els ecosistemes. Per primera 
vegada es plantejava la preservació des d’una perspectiva de fonaments ecològics. El Conveni 
sobre la Diversitat Biològica (CNUMAD, 1992), va consolidar precisament aquesta nova visió. 
El Conveni reconeix el valor de considerar la pluralitat, la variabilitat implícita del terme 
diversitat biològica. 

Així defineix la diversitat ecològica com “la variabilitat d’organismes vius de tota mena, inclosos, 
entre altres, els ecosistemes terrestres, marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexos 
ecològics dels quals formen part; això inclou la diversitat dins de les espècies i en els 
ecosistemes”.  
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Amb posterioritat tots els documents que han tingut cura d’establir les directrius sobre 
preservació de l’entorn han acollit el concepte com a eix director i objecte principal. La 
presència d’espècies en un territori determinat s’explica per la conjuminació de diferents 
factors: 

- Que l’espècie(s) hi sigui present, bé perquè la població a la qual pertany ja estès en 
aquests territori de manera prèvia, bé perquè hi hagi arribat i s’instal·li en ell (en un 
procés de colonització), o perquè hi és de pas. 

- Que l’espècie(s) trobi les condicions ambientals (temperatura, humitat, pH, salinitat, 
etc.) que li són necessàries per tal de poder executar el seu cicle vital completament.  

- Que l’espècie(s) trobin els recursos (nutrients, radiació solar, refugi, etc.) necessaris 
per tal de completar el seu cicle vital.  

- Que l’espècie(s) trobi en el territori en qüestió les interaccions biològiques (que els 
anomenarem camps d’interacció) que requereix per a completar el seu programa 
biològic (el cicle vital).  

El conjunt d’espècies d’un lloc determinat on les condicions ambientals, els recursos necessaris 
i les interaccions estan assegurats constitueixen un ecosistema estable. L’estabilitat d’un 
ecosistema no és un estat estacionari i amb caràcter d’immobilitat, l’estabilitat és una situació 
d’equilibri dinàmic i durador. Tanmateix, aquestes circumstàncies es veuen alterades pel que 
anomenem pertorbacions. Les pertorbacions afecten els ecosistemes, i ho fan en major o 
menor mesura depenent de la seva tipologia, intensitat i durada. També diferents ecosistemes 
tenen diferent capacitat per resistir els efectes de les pertorbacions i, si és el cas, diferent 
capacitat de recuperació desprès d’haver estat afectats. El règim de pertorbacions és 
especialment important per entendre que, en un lloc determinat, les espècies presents poden 
veure’s afectades sí la pertorbació o pertorbacions alteren l’estat ecològic (condicions, recursos 
i interaccions) que els permet realitzar el seu cicle vital. 

És important destacar la dificultat de conèixer amb exactitud i precisió les espècies existents en 
espais determinats. Això és així d’una banda per la diferencia amb el caràcter de conspicuïtat 
de cada espècie, que pot tenir a veure amb la grandària o amb la seva conducta. Però també 
en el període de mostreig o observació, cas de les espècies migratòries, les que fan 
desplaçaments dins del seu home range (espai de desenvolupament vital), o senzillament 
perquè adopten formes de resistència davant períodes desfavorables (eixut, fred, etc.). 
Naturalment, també té a veure amb la intensitat del mostreig o mostreigs efectuats amb 
aquesta finalitat. 

Una manera eficient i sòlida de considerar la biodiversitat potencial d’un àmbit territorial és 
recorrer al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC). Aquest banc de dades és un 
recull de la presència potencial de les espècies en el territori. Aquest banc de dades per tant té 
valor de representació de la biodiversitat d’un lloc determinat i la seva fiabilitat es veu reforçada 
en aquelles zones on l’esforç de mostreig és més rellevant. Aquest és el cas que ens ocupa ja 
que pocs llocs a Catalunya tenen un nivell de coneixement del seu contingut biològic tant alt 
com Collserola. Per tant, considerem les dades de BDBC com un molt bon estimador de les 
espècies presents en el lloc d’estudi i considerarem la potencialitat de la presència d’espècies. 

Les dades de la Base de Dades de Biodiversitat que es presenten provenen de l’estudi de 
Mayor i Belmonte (2003) es presenten a partir de quadrats de 10 x 10 km. La zona d’estudi se 
situa en 6 d’aquests quadrats, els quals hi queden englobats total o parcialment (vegeu Figura). 
Hem considerat aquestes dades com una bona aproximació a la diversitat de la zona d’estudi, 
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Figura 01 i Taula 03:  Valor de biodiversitat potencial dels diferents quadrants que interessen el Parc de Collserola i 
dades de biodiversitat per grups biològics dels diferents quadrants que interessen el Parc de Collserola. 
* El quadrant número 5 és el que conté una major superfície pertanyent al Parc de Collserola, per tant, segurament 
representa una millor aproximació a la biodiversitat que conté l’espai. Font: Xavier Mayor. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Taula 04:  Resum del número total d’espècies que es troben a Torre Negra segons dades del BDBC. Depenent de si 
s’agafen les dades de les estadístiques o de les llistes taxonòmiques els valors varien lleugerament. Font: Mayor 2013, 
a partir de les dades del BDBC. 
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especialment pel que fa a les espècies que hi han dintre del parc i a les espècies que es troben 
en els espais que l’envolten. Cal notar, però, que la font de les dades fan referència 
especialment sobre la flora, el vertebrats, els artròpodes i els fongs (vegeu taula adjunta). 

Existeix una valoració més recent (Mayor, 2013) de les dades de BDBC en relació al quadrant 
2. Aquesta  indica la presència d’un total de 1.976 espècies (tall UTM 31T-DF-29), que 
corrobora els nivells de biodiversitat existents en el quadrants, per bé que el valor absolut és 
una mica superior al copsat l’any 2003, en part per la consideració d’algun grup biològic més. 
En la taula adjunta. es pot veure la distribució per taxons de les espècies.  

Fongs  

Al Parc natural es conserva una riquesa notable d’espècie de fongs. A més a més, algunes 
d’elles presenten un elevat interès dins l’àmbit català. Tanmateix, la situació d’algunes de les 
espècies d’interès es vulnerable (vegeu Taula adjunta i Annex 1).  

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

Existeixen 3 localitats d’elevada singularitat fúngica destacades al parc. Els valors principals 
són els següents: 

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

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

- Sant Medir: és d’interès pels seus líquens, d’entre els quals figura la nova espècie 
descoberta per la ciència anomenada anteriorment. 

Flora  

Es conserva una riquesa notable d’espècies de flora al Parc natural. A més a més, algunes 
d’elles presenten un elevat interès dins l’àmbit català. Tanmateix, la situació de moltes espècies 
d’interès mostra la pressió i aïllament a què es veu sotmès l’espai natural de la serralada de 
Collserola (vegeu taula 9.5 de l’Annex 4).  

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

La situació de les poblacions de les espècies de flora de què es té constància recent, Carex 
grioletti i Cheilanthes tinaei, és molt vulnerable. Mentre que per l’endemisme del parc catalogat, 
Taraxacum stenospermum, les dades existents són antigues i la categoritzaven en situació 
crítica d’extinció, però no se n’ha fet un seguiment posterior. 

Així mateix, també hi ha 21 espècies de flora considerades d’interès local en diferents 
situacions de coneixement del seu estat. Per les conegudes, l’estat de conservació i 
vulnerabilitat és dispar (vegeu taula adjunta). 
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Existeixen dues localitats d’elevada singularitat florística destacades al parc. Els valors 
principals són els següents: 

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

- Mina Juanita: destaca per la concentració de falgueres amenaçades a nivell tant 
provincial com local. 

A Collserola no hi ha cap arbre inclòs al Catàleg d’arbres monumentals de la Generalitat de 
Catalunya. Tanmateix, s’està duent a terme el procés de catalogació d’arbres singulars a 
l’àmbit del parc que es preveu que conclogui a finals del 2014. En el moment de redacció 
d’aquest document, són 233 exemplars llistats, quan encara resta prospectar el municipi del 
Papiol i part de Sant Cugat del Vallès.  

Pel que fa a la flora al·lòctona d’elevat potencial colonitzador, el nombre d’espècies de flora 
al·lòctona presents a Collserola depassa el centenar, i un mínim de 39 són d’alt potencial 
colonitzador. Aquesta aparició de flora al·lòctona té una estreta relació amb l’adjacència al Parc 
natural de la trama urbana de diferents nuclis. 

Aquesta problemàtica s’està encarant de forma sistemàtica mitjançant el Pla de gestió de les 
espècies vegetals exòtiques invasores al Parc Natural de la Serra de Collserola, actualment en 
fase d’elaboració. Les actuacions plantejades presenten com a mesura més destacada de 
prevenció la prohibició de plantar aquestes 39 espècies en l’àmbit del Parc natural i en una 
franja perimetral que pot englobar els nuclis urbans. En aquest sentit, el Parc està treballant 
des de 2004 en el control de les poblacions de: Ailanthus sp.; Arundo donax; Agave sp.; 
Opuntia sp.; Phytolacca sp.; i Senecio hecterophormes. 

Fauna 

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

Entre aquestes espècies destaquen les designades per la Directiva Hàbitats i la Directiva 
Ocells (un total de quatre invertebrats, un mínim de vint-i-cinc vertebrats no ocells i nou ocells), 
que han representat un valor molt important a l’hora de formar part de Xarxa Natura 2000. En 
l’Annex 1 es llisten i justifiquen les espècies de la fauna de més interès.  

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

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

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

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

 



25 

 
 

Taula 05:  Estat de conservació de les espècies de fongs i líquens amb protecció.  
Font: Diagnosi del medi natural per el Pla especial de protecció del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (DIBA 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 06:  Estat de conservació de les espècies de flora designades com a prioritàries. 
Font: Diagnosi del medi natural per el Pla especial de protecció del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (DIBA 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 07:  nombre i estat de vulnerabilitat d’invertebrats d’Interès de Conservació Prioritaris 
del Parc. Font: Diagnosi del medi natural per el Pla especial de protecció del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (DIBA 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 08:  Nombre i estat de vulnerabilitat de vertebrats d’Interès de Conservació Prioritaris 
del Parc. Font: Diagnosi del medi natural per el Pla especial de protecció del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (DIBA 2014). 
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Invertebrats 

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

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

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

Peixos 

Per al grup dels peixos, la protecció i millora del curs mitjà de la Rierada és prioritària a causa 
de la presència de l’única població autòctona al Parc natural, el barb cua-roig (Barbus haasi). 

Amfibis 

La única espècie prioritària per als amfibis, el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), es va 
extingir en el Parc. Actualment està en procés de reintroducció en diversos indrets del sector 
occidental del Parc. 

Rèptils  

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

Ocells 

De les 13 espècies prioritàries d’ocells de les qual es té constància que han criat al Parc, com a 
mínim dues ja no es consideren reproductores: l’òliba (Tyto alba) i el botxí (Lanius 
meridionalis). En canvi, cada cop hi ha més indicis de cria del falcó mostatxut (Falco subbuteo). 

Del grup cal esmentar que els rapinyaires, tant pel seu paper ecològic, com per la seva 
especificitat i vulnerabilitat, necessiten condicions de baixa pertorbació ambiental. A més a 
més, en el cas d’espècies com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot (Buteo buteo) i 
l’astor (Accipiter gentilis), es requereix una gestió forestal curosa que respecti franges de 
seguretat en un ampli radi al voltant del niu, i un mosaic forestal amb conreus, pastures i altres 
ambients oberts que cada cop són més escassos.  

L’abundància d’algunes rapinyaires, com el mussol (Athene noctua) ha disminuït en els darrers 
anys. Altres rapinyaires rupícoles i aquelles que requereixen mosaics agroforestals també 
presenten poques parelles i una situació delicada, com és el cas del falcó pelegrí (Falco 
peregrinus) i el duc (Bubo bubo). En el cas del falcó pelegrí, però, recentment ha experimentat 
una certa millora i nia al Parc. 

Per altra banda, en els darrers anys s’ha documentat el retorn d’espècies forestals exigents 
(per exemple, pícids), la qual cosa mostra la millora d’aquest tipus de formacions com a 
resposta de la millora dels ecosistemes forestals del Parc. 

Una part rellevant de la riquesa d’espècies d’aus (i també de les espècies més amenaçades) és 
a la perifèria, on la diversitat de paisatges acoblats és superior, si bé es sol tractar 
d’ecosistemes més pertorbats.  

A més a més de les espècies que venen a criar i a hivernar, el parc és una baula rellevant en 
les rutes migratòries d’Europa Occidental.  
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Mamífers 

El grup més destacat pel que fa a espècies prioritàries a nivell de la xarxa Natura 2000 és el 
dels ratpenats, com a mínim amb quatre de les espècies presents al Parc. Són indrets d’alt 
interès en la conservació dels quiròpters la mina de Can Rabella, la Rierada i els pantans de 
Can Borrell i Vallvidrera. 

D’un mínim de sis espècies de mamífers prioritàries, l’eriçó clar (Atelerix algirus) sembla 
definitivament desapareguda, problablement a causa dels efectes de barrera que comporten la 
xarxa viària i la seva densificació, així com per la pèrdua d’ambients ecotonals. 

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

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

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

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

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

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

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

- Localitats amb alta diversitat de rèptils: Sector del Terral (Molins de Rei). 

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

- Localitats d’alt interès per als ocells forestals: territori de l’àliga marcenca i àrees 
sensibles de rapinyaires forestals. 

- Localitats d’alt interès per als quiròpters: Can Rabella i pantans de Vallvidrera, la 
Rierada i Can Borrell. Quant a la fauna al·lòctona d’elevat potencial colonitzador, la 
ubicació del parc al cor de l’àrea metropolitana, facilita la irrupció crònica de nombroses 
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espècies al·lòctones, algunes de les quals poden trobar condicions adients i tenir 
caràcter colonitzador. La majoria de les espècies animals al·lòctones tenen forta 
presència en ambients més o menys humanitzats. Cal destacar el rossinyol del Japó 
(Leiothrix lutea), per la capacitat de poblar i assolir densitats considerables en ambients 
poc pertorbats que l’han portat a distribuir-se pràcticament per la totalitat del parc. 

Un aspecte a considerar en el context actual és el de com el Canvi Climàtic pot afectar les 
poblacions de fauna, especialment aquelles amb preferendums ambientals més constrenyits. 
Es fa difícil predir els efectes del Canvi climàtic, especialment a la mediterrània, sobre les 
poblacions en general, també en les de fauna.  

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

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

Hàbitats 

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

Actualment en el nostre àmbit són un element i un objectiu essencial en les noves tendències 
de conservació de l’entorn.  

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

A la serra de Collserola s’han identificat (Universitat de Barcelona, 2012) un total de 109 
hàbitats CORINE (classificació estandarditzada europea CORINE). La taula adjunta. representa 
el nombre d’hàbitats per les categories generals d’hàbitats que es troben al parc (vegeu per 
més detall l’Annex 1).  

Tanmateix, a nivell d’ocupació superficial, destaquen clarament els hàbitats composats per 
màquies i boscos (71%) i si hi afegim la resta de matollars i bardisses la proporció supera el 
83%. Els espais oberts (prats, conreus,...) representen un 9% aproximadament. 

Més detalladament, podem observar com els boscos aciculifolis (40%), les bosquines 
mediterrànies (24%) i els boscos esclerofil·les (15%) són, en aquest ordre, els hàbitats més 
representats, superant per molt la resta d’hàbitats. Aquests tres tipologies d’hàbitats són els 
que representen les formacions de tipus mediterrani. La vegetació que acull flora eurosiberiana 
(boscos caducifolis, bardisses i boscos de ribera) tan sols representa el 3,6%. 
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Diagrama 03:  Hàbitats de conservació prioritària. Font: Servei de Planificació i anàlisis 
territorial DIBA. 

 

 

 

 

Taula 09:  Nombre d’hàbitats per tipus d’hàbitat que es troben en l’àmbit de Collserola. 
Font: Universitat de Barcelona, 2012. 
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Hàbitats d’Interès Comunitari (Xarxa Natura 2000) 

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

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

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

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

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

La Directiva defineix els hàbitats prioritaris, entre els hàbitats d'interès comunitari, com aquells 
amenaçats de desaparició presents en el territori de la UE, la conservació dels quals suposa 
una especial responsabilitat per a aquesta a causa de la importància de la proporció de la seva 
àrea de distribució natural inclosa en el seu territori. Els hàbitats d’Interès Comunitari apareixen 
en un llistat a l’Annex I de la Directiva 97/62/CE. 

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

Les Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 de l’Acord de 
Govern/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per als 
ocells (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) determinen com a 
objectius principals de conservació per als espais de muntanya litoral, entre els quals es troba 
la Serralada de Collserola, quatre dels hàbitats presents (5330, 9330, 9340 i 9540). 

Sobre l’estat de conservació dels 13 HIC, es disposa de la següent categorització qualitativa: 

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

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

- NC- No constatat. Matollars termomediterranis que no han pogut ser valorats. 
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Hàbitats de conservació prioritària del Parc natural 

Dels hàbitats del Parc natural, 20 hàbitats CORINE es consideren prioritaris atenent diferents 
disposicions legals i de planificació de la conservació prioritària al Parc natural (vegeu Annex 
2).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa (44.637+). 

- Suredes amb sotabosc clarament forestal (45.2161+). 

- Comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d'aigua i llocs humits, de la terra 
baixa i de la muntanya mitjana (53.2192). Considerat molt amenaçat (superfície inferior 
a 2 m2). 

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

- Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum..., 
mesohigròfiles, dels barrancs i fondals molt ombrívols de terra baixa (i de l'estatge 
submontà) (31.8C2+). 
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- Estepars de Cistus crispus, silicícoles i xeròfils, de les contrades mediterrànies 
marítimes (32.346). 

- Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental (34.5131). 

- Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades 
marítimes (34.634). 

- Boscos de roures (Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de 
terra baixa (41.714). 

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

- Omedes de terra baixa (44.62). 

- Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les 
contrades mediterrànies (62.1115). 

- Roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillus-veneris), de les 
contrades mediterrànies (62.51). 

- Coves i avencs (65.4). 

3. NC- No constatat. els estepars d’estepa ladanífera que no han pogut ser valorats. 

- Estepars de Cistus ladanifer, silicícoles, d'indrets secs de terra baixa (32.335) 

Boscos singulars 

A l’Inventari de Boscos Singulars (CREAF, 2008), s’han identificat dins el parc 9 boscos que, 
per llurs valors, acompleixen els criteris per ser catalogats (vegeu Annex 1). Es reparteixen de 
forma desigual per les comarques. Al Barcelonès hi ha 3 boscos singulars (130061 Font d’en 
Canet 130141 Alzinar dels vivers de Can Borni, 1301471 Can Cuiàs). Al Vallès Occidental n’hi 
ha 5 (400111 Torrent Bonet, 400141 Torrent de les Costes de Sant Medir, 400601 Font de Can 
Lloses (sic1), 400701 Font Groga, 400702 Font Groga II, 400711 Torrent de Valldaura). I cap al 
Baix Llobregat. La distribució al parc també és desigual, doncs només un es troba al sud de 
l’Eix dels túnels de Vallvidrera, mentre que la resta es concentren sobretot a les proximitats de 
la Reserva Natural Parcial de la Font Groga i en tres casos dins la mateixa reserva. 

En resum, els rodals inventariats ocupen en total 54,8ha. (les superfícies de cada bosc varien 
entre 1,5 i 16,7 ha.) i les espècies dominants són roures i alzina. Els valors/interès pel qual 
s’han catalogat són: 1 únic bosc per biodiversitat (Torrent Bonet, amb un valor baix); 4 per 
maduresa (destaquen per valors màxims de fusta morta en peu Can Cuiàs i Font de Can 
Lloses); 5 per producció (destaquen amb valors màxims pel model de gestió sostenible Can 
Cuiàs i Font de Can Closses, i per “bosc catedral” el darrer i Font Groga); i 8 per social (amb 
valors màxims Font de Can Closses i Font Groga sobretot per tenir “bosc catedral”, i a més el 
primer, alzines de grans dimensions).  

Els 2 rodals que reuneixen valors més alts de tres àmbits són Font de Can Lloses (sempre amb 
el valor màxim) i Can Cuiàs, seguits de Font Groga, amb valors màxims en producció i en 
social. 

Finalment, dins l’àmbit estudiat en aquesta diagnosi però fora del parc, hi ha 2 boscos més 
catalogats: 400391 Torrent de Can Cornellera i 400901 Can Fatjó del Xiprers. El primer està 
molt aïllat de grans àrees naturals, però en el segon cas, val la pena tenir-lo en compte en 
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relació al manteniment i millora del sector connector entre els termes municipals de Sant Cugat 
del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 

Zones Humides 

Dins el Parc natural, hi ha una única zona humida catalogada a l’Inventari de Zones Humides 
de Catalunya, el Pantà de Can Borrell, i una altra de destacable malgrat no figurar en 
inventaris, el Pantà de Vallvidrera. 

El Pantà de Can Borrell presenta actualment un estat de conservació bo, degut a les 
intervencions recents que s’han efectuat tan pel que fa als accessos com a la vegetació que 
l’envolta i l’estructura de la presa, convertit l’indret en un nou espai de lleure i d’ús públic.S’hi 
troba una comunitat forestal de ribera ben estructurada així com presència d’espècies de flora i 
fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats i d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 
4 del Decret 328/1992. 

Malgrat no estar catalogat, el Pantà de Vallvidrera, té un elevat valor natural, tant per les 
espècies animals d’interès que acull, com a nivell de vegetació, atès que permet l’existència 
d’hàbitats exclusius que manquen a la resta del parc o hi són molt rars. Entre aquests hàbitats 
destaquen les dues úniques representacions de l’espai de l’Hàbitat d’Interès Comunitari 
prioritari 3170 Basses i tolls temporers mediterranis. 

Edafologia 

Collserola presenta diferents tipus de sòls depenent de la roca que els ha originat. Així, hi 
predominen els sòls situats sobre pissarres i altres roques silíciques, que són predominantment 
argilosos i de pH més aviat àcid. Aquests es troben poblats per espècies vegetals amb clara 
tendència cap als sòls silícics o de naturalesa inespecífica. 

Els sòls calcaris hi són més aviat escassos, reduint-se a zones concretes situades sobre 
roques calcàries. S’hi troben, doncs, espècies calcícoles. Presenten aquests sòls els ja 
esmentats anteriorment puig d’Olorda i Turó de Montcada, així com d’altres indrets del front del 
Llobregat o sobre diversos turons barcelonins.  

A la façana costanera, les roques granítiques, com la granodiorita, han donat lloc a sòls 
sorrencs de sauló. Generalment són poc profunds i poc evolucionats, amb un molt bon 
drenatge però una baixa capacitat de retenció d’aigua. Hi predomina la vegetació herbàcia. 

Connectivitat ecològica 

Molt probablement la serra de Collserola és l’espai protegit pels seus valors de major dimensió 
amb un estat d’aïllament ecològic més important de Catalunya. L’àmbit del parc està immers en 
territori metropolità i, per tant, immers en la problemàtica d’ordenació del territori de l’àmbit 
metropolità. Donada la intensa ocupació del sòl per activitats d’origen antròpic, les zones 
d’especial interès per a la connectivitat biològica estan molt i molt condicionades a la disposició 
d’aquests elements antròpics. Efectivament, la connectivitat ecològica presenta una 
problemàtica complexa. Està molt compromesa en molts llocs, on les estructures antròpiques 
formen barreres potents que redueixen dràsticament la probabilitat que siguin traspassades per 
moltes espècies. Es combinen negativament un estat de pertorbació relativament elevat sobre 
uns espais no exempts de valors potencials juntament amb un estat de fragmentació del 
territori molt elevat a causa de l’ocupació urbana i de la implantació d’abundants i poc 
permeables vies de comunicació. 

Quant a la permeabilitat ecològica interna de la serra de Collserola, en general aquesta és alta. 
Tanmateix,  a excepció feta d’alguns àmbits més perifèrics o en els espais urbanitzats que, en 
forma de digitacions o illes interioritzades, es troben inclosos dins de l’àmbit. Igualment, la  
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permeabilitat ecològica en relació a l’exterior decau força sobtadament en depassar els límits 
de l’espai protegit.  

Pel que fa a la fragmentació amb efecte de barrera ecològica de l’espai, hi ha una potent 
estructura anular que la envolta per la disposició d’un continu d’infraestructures viàries i 
d’espais urbans i urbanitzats que circumden pràcticament tot l’espai.  

Això fa que la connexió ecològica entre la serra de Collserola i els espais circumveïns en 
relació a la xarxa d’espais protegits de Catalunya es trobi molt compromesa. I que cal establir 
un Sistema de Connectivitat Ecològica de l’espai “Serra de Collserola que estableixi quins 
espais i elements són especialment rellevants per a garantir la connectivitat ecològica entre el 
parc i els espais d’interès propers.  

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

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

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

- El corredor central, que connecta Collserola amb Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

- El corredor oriental que connecta Collserola amb Sant Llorenç del Munt i els espais 
forestals del Moianès a través de l’anomenat espai agroforestal de llevant. 

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

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

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

És per tot això que, el sistema de Connectivitat Ecològica de la serra de Collserola es basa en 
dos aspectes principals. Primer, garantir la possibilitat que, en determinades zones  
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Taula 10:  Forests públiques i la seva superfície del Parc. Font: CPNSC / DGMNiB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11:  Àrees de gestió cinegètica per tipus, i la seva localització aproximada de l’àmbit 
del Parc. Font: CPNSC / DGMNiB. 
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estratègicament disposades i més permeables ecològicament, s’asseguri la connectivitat 
ecològica en relació a altres espais protegits circumdants. Segon, assegurar la connexió 
ecològica interna de l’espai ja que es troba compromesa per dues barreres que travessen 
l’espai.  

Per això l’estudi de Barcelona Regional (2013) determina els principals connectors ecològics i 
el que anomena passeres d’hàbitats, i també fa una caracterització exhaustiva de les 
problemàtiques, les situa geogràficament, i n’estableix les mesures a aplicar per categories de 
planejament, restauració i gestió, convenientment prioritzades. 

4.1.3 Riscos 

Els riscos ambientals principals considerats són els d’incendis, les inundacions i els relacionats 
amb la inestabilitat geològica. També cal fer esment que, en els darrers anys, s’han donat 
episodis rellevants de ventades, nevades i glaçades fora de l’època habitual, probablement 
vinculades al procés de canvi climàtic. 

Aquests riscos són de fet el reconeixement de pertorbacions que tenen una importància i 
incidència no habitual però si amb certa probabilitat contrastada, amb conseqüències 
importants quan ocorrent tant en el medi com en les persones. Tanmateix, hi ha altres 
pertorbacions que incideixen en el parc, com són les derivades de la freqüentació i activitat 
antròpica, que s’aborden en altres apartats diagnòstics d’aquest Pla 

Risc d’incendis 

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

Des de l’any 1990 fins al 2012 la mitjana d’incendis a Collserola ha estat de 48,57 a l’any (amb 
un total de 1.163 incendis acumulats). La superfície total cremada durant aquest periode ha 
estat de 707 ha, de les quals 263 ha eren arbrades. Quant a la tipologia de les causes, durant 
l’any 2013 es van produir a la serra un total de 31 focs. En total es van cremar 5,21 hectàrees, 
la majoria matollars. 

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

Risc d’inundacions 

El risc d’inundació als diferents cursos d’aigua del parc és baix, donada la seva morfologia i els 
pendents elevats. Les úniques àrees on s’han diagnosticat possibles riscos per inundacions es 
troben a l’extrem nord-est del Parc, al llarg de la riera de Sant Cugat al seu pas per Cerdanyola 
del Vallès. 

Les conques tampoc presenten problemes rellevants de manca de capacitat en els punts de 
contacte de l’aigua amb estructures i endegaments.  

Únicament pel període de retorn de 500 anys, s’ha estimat que les capacitats de diversos punts 
de contacte en la riera de Vallvidrera, la riera de la Salut i la riera de Sant Bertomeu podrien ser 
insuficients (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2013). 
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Diagrama 04:  Superposició incendis 1990-2012. Font: Servei del medi natural i Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 05:  Risc geològic gravitatori potencial. En fosc les petites esllavissades i en clar 
la caiguda de roques. Font: Generalitat de Catalunya. 
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Risc de despreniments i esllavissades 

Les zones amb risc potencial de caiguda de roques recobreixen gairebé tot el Parc de 
Collserola, exceptuant els terrenys de poca pendent que apareixen als vessants nord est del 
parc, als municipis de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac; així 
com a l’extrem nord oest, al Papiol i Valldoreix. Per l’interior del Parc, també existeixen diverses 
zones de poca extensió sense risc de despreniments que corresponen a les valls de diversos 
torrents. 

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

4.1.4 Dinàmica de les cobertes de sòl i paisatge  

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

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

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

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

La comparació permet veure en termes generals que l’abandonament agrícola segueix creixent 
(davant només un 4,66% de superfície amb conreus), amb una reducció de la mida de 
paisatges oberts, conreus, prats i herbassars que afecta a més de la meitat de les clapes. 
Tanmateix l’aforestació s’ha frenat força envers el període anterior. Per la seva banda, la 
minimització de la deforestació, mostra l’èxit en la política de prevenció d’incendis. 

Tot i que dins de l’àmbit del PN, que comprèn només el sòl no urbanitzable, la qualifiació de 
sistema de parc forestal ha permès preservar aquestes àrees de la urbanització, es constata 
que dins de l’àmbit del PEPCo la taxa d’urbanització ha augmentat de forma clara. Aquest 
procés sembla causat, sobretot, per la densificació del sòl urbà per construcció en parcel·les 
buides, l’aparició d’estructures associades a activitats de sòl no urbanitzable (hípiques, centres 
de jardineria i vivers, etc.), i també, en molt menor part, a l’expansió dels assentaments fora 
d’ordenació. 
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Taula 12:  Cobertes del sòl l’any 2009 dins els límits del Pla especial d’ordenació i de 
preservació del medi natural del Parc de Collserola. 
Font: Diagnosi del medi natural per el Pla especial de protecció del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (DIBA 2014). 
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Amb això, el paisatge de Collserola està caracteritzat (CREAF, 2004), per  dos aspectes  
principals: l’aïllament de les unitats paisatgístiques funcionals del Parc natural en un entorn 
dominat per unitats urbanes força compactes i la fragmentació dels dos mosaics més 
biodiversos del parc per la franja de teixit urbà dispers, vertebrada per l’eix de comunicacions 
que engloba la carretera BV-1462, i trams de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la 
Generalitat i de l’autopista E-9/autovia C-16. 

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

Unitats del paisatge de Catalunya 

El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (aprovat definitivament l’11 de 
desembre de 2014) és la referència en relació a les Unitats del Paisatge. Aquest catàleg 
defineix uns objectius de qualitat paisatgística i unes propostes de mesures i accions que 
caldria –els que tenen a veure amb Collserola- incorporar al PEPNat.  

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

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

- Crestalls i cims que delimiten el carener sud de la serralada i el límit de l’expansió 
barcelonina: Sant Pere Màrtir, Turó de Muntanya, Turó de l’Espinagosa, Turó d’en 
Cors, Turó de Mont, Turó de Santa Maria, Turó de la Magarola, Turó de Valldaura, Turó 
de les Roquetes. 

- Miradors d’excepció sobre la ciutat i el Pla de Barcelona: Sant Pere Màrtir, Passeig de 
les Aigües, coll del Portell, Vallvidrera, Torre de Collserola, Portell de Valldaura, 
carretera alta de les Roquetes. 

- La fita de la torre de telecomunicacions de Collserola i el Tibidabo. 

- Roureda i bosc de la Font Groga. 

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

- Restes de poblats i construccions ibèriques: Penya del Moro, Turó de Can Oliver, Forn 
ibèric de la vall de Gausac. 

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

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

El Catàleg també determina 5 paisatges d’atenció especial (PAE) per estar sotmesos a 
dinàmiques de transformació rellevants. Dos d’ells afecten el Parc: el PAE 4. Congost de 
Montcada i el PAE 1. Mosaic agroforestal del Vallès. El PAE 5. Corredor del Llobregat no té 
encavalcaments amb el Parc, tanmateix, cal tenir en compte que les actuacions en els sectors 
limítrofs amb Collserola siguin coherents amb les estratègies definides pel Catàleg. 
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Identifica també 115 miradors en total, dels quals 20 són de la Unitat de Collserola. Dels 16 
itineraris a peu i dels cinc itineraris motorizats que es consideren de més importància, dos i un 
respectivament passen en gran part per Collserola. Per altra banda, aquesta unitat paisatgística 
és considerada un dels vuit fons escènics emblemàtics de tota la RMB. 

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

Tractament dels paisatges de Collserola 

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

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

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

- Un altre és la restauració de sistemes, àmbits i elements que per diverses causes han 
patit agressions, deteriorament o erosions, com ara pedreres, torrents, talussos, 
camins, fondals i hàbitats alterats. 

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

4.1.5 Serveis ecosistèmics 

Segons l’entorn que tinguem disposarem de determinats serveis ecosistèmics i, contràriament, 
d’altres no. Això ens posa en un nivell de autoresponsabilitat sobre com seran o no els serveis 
ecosistèmics del Parc. En aquests cas, no podem derivar la responsabilitat del que tenim com a 
territori a una suposada virtut o manca de virtut de la natura. Entendre bé quines potencialitats i 
limitacions tenim en cada territori i com desenvolupem les nostres interaccions en ell és la millor 
garantia de poder disposar amb un cert caràcter permanent dels serveis ecosistèmics que 
requerim pel nostre benestar.  

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

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

El Parc natural  Collserola genera aquests serveis al llarg de tota la seva extensió, tant pel que 
fa emplaçar els cicles de nutrients, formar i mantenir els sòls, proveir hàbitats per espècies, 
mantenir de la diversitat genètica, etc. 

Quant als serveis d'aprovisionament, són serveis ecosistèmics que descriuen els productes 
materials o energètics procedents dels ecosistemes. Entre ells s'inclouen els aliments, matèries 
primeres l'aigua i altres recursos. 

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

Una primera aproximació a la funcionalitat del territori per proveir de serveis productius 
primaris, ens la proveeix  els treballs sobre dinamisme agrari realizats (Unió de Pagesos, 2013). 
Aquest mostra el dinamisme en base a tres tipus de recursos: agrícola, prats i pastures i 
forestal. Dels tres àmbits de producció rural, el més consolidat és el forestal, i els polígons amb 
un dinamisme sòlid es concentren a la perifèria de la Reserva Natural Parcial (RNP) de Can 
Balasc - Rierada i a l’est extern de la RNP de la Font Groga. Respecte al dinamisme de prats i 
pastures domina el mitjà, el qual es concentra al vessant barceloní que va des dels Penitents 
fins a la Trinitat. A la provisió agrícola també domina el nivell de dinamisme mitjà i, ultra uns 
pocs espais dispersos a l’interior del parc, el gruix dels polígons agraris es concentren a les 
rodalies dels nuclis urbans del Papiol i de Sant Feliu de Llobregat, al sector de la Torre Negra, i 
al límit del parc amb el nucli de Cerdanyola del Vallès. 

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

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

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

Per altra banda aquest espai natural té un paper important en la regulació de diversos cicles 
naturals. En primer lloc, la producció primària dels ecosistemes genera oxigen i emmagatzema 
diòxid de carboni, contribuint a regular el clima a nivell local i global, i a esmorteir el canvi 
climàtic. En segon lloc, augmenten la infiltració d’aigua en els aqüífers, moderant alhora el risc 
d’avingudes fluvials. En aquest sentit, també contribueixen a la pol·linització dels conreus 
encara romanents a la perifèria i minimitza l’erosió del sòl. 
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Quant a aquest servei de protecció del sòl, cal remarcar que el parc presenta una relativament 
alta erosionabilitat a la major part de la seva superfície. Aquest fet, fa preveure un paper 
protector del recobriment vegetal molt elevat, si bé, la manca de d’estudis edafològics detallats 
no permet una aproximació quantitativa. 

Quant als serveis culturals, s'inclouen els beneficis no materials que les persones obtenen del 
contacte amb els ecosistemes. Inclouen els beneficis en la salut física i mental de les activitats 
recreatives i el turisme, estètics, culturals,  els  psicològics com l’experiència espiritual i el sentit 
de pertinença, beneficis econòmics locals, la generació de paisatge identitari, etc. 

El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona fa un recull d’alguns d’aquests 
serveis en els llistats de miradors i itineraris. També destaca valors que podríem assimilar a la 
categoria de culturals i s’hi troben classificats com valors socials, històrics i estètics. 

Malgrat que són serveis difícils de valorar, resulta il·lustratiu veure el nombre de visitants anuals 
per copsar quina rellevància tenen sobre la població circumdant. El nombre d’usuaris del parc, 
agregant vianants i ciclistes es va estimar en més de dos milions (entre 2.056.284 i 2.153.497) 
per a l’any 2008 (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2007 i 2008). Durant 
els darrers anys el nombre d'usuaris segueix augmentant, estimant-se que al 2014 se 
superaran els 2,5 milions d’usuaris, de manera que, d’una banda, posa en valor la importància 
en termes quantitatius i qualitatius del servei que dóna als habitants i visitants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, malgrat que, d’altre banda aquesta enorme i creixent pressió sobre 
el medi natural requereix un gran esforç de gestió per a una regulació adequada de la 
demanda. 
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4.1.6 Síntesi i diagnosi de l’estat i evolució dels  valors ecològics 

En aquest apartat és fa una síntesi dels elements de diagnosi pensant en la projecció d’aquests 
especialment en la contribució a la definició del model d’ordenació que l’Avanç de Pla ha de 
proveir per tal d’acomplir amb els objectius, criteris i línees estratègiques del Pla. Aquests 
elements han de poder ser coordinats i conjuminats amb els elements d’altres apartats de la 
diagnosi del parc en relació als  usos, activitats, urbanisme, infraestructures, etc. 

Factors abiòtics 

(vegeu Plànol 1- Conservació i millora dels processos del medi físic) 

El planejament ha de considerar el relleu, la qualitat i les propietats litològiques de l‘àmbit, 
especialment pensant en la integració de les infraestructures, dels nous equipaments, dels 
serveis, i de les activitats. També en la resolució dels problemes urbanístics en la seva 
concreció, especialment en les zones de peu de mont perimetral pel que fa a la transició Parc-
teixits urbans adjacents. 

El planejament ha de considerar l’estat de les condicions ambientals i les particularitats 
relatives a la contaminació atmosfèrica, electromagnètica, lluminosa i acústica, conseqüència 
de la ubicació del Parc. 

Tant pel context de clima mediterrani com per les rellevants implicacions ecològiques, el 
planejament ha de procurar establir les bases per a aconseguir la millora en la qualitat 
ecològica i ambiental dels espais fluvials, bé siguin estacionals o no. Igualment ha de 
considerar la preservació del cicle de l’aigua, especialment la circulació i infiltració per tal que 
es mantingui amb els millors nivells d’eficiència. 

Factors biòtics 

(vegeu Plànols  2- Conservació i millora de la Biodiversitat, i 3-Conservació i millora dels 
processsos ecològics) 

L’objectiu més rellevant que el planejament enfronta és la preservació de la biodiversitat. No hi 
ha valor ecològic més substancial que aquest, ja que la resta de valors ecològics i ambientals 
deriven directament de la presència o no d’espècies. I actualment parlar de preservació no 
significa un blindatge dels elements biològics sinó el manteniment de l’equilibri dinàmic de les 
poblacions que conformen la biodiversitat. En el cas del parc el nombre d’espècies implicades 
és important, i el nombre de grups biològics representats també. El planejament ha de tenir en 
compte aquest valor en qualsevol dels models d’ordenació que apliqui i en qualsevol de les 
decisions o accions que contempli.  

El model d’ordenació que plantegi el planejament serà determinant per a l’èxit en la preservació 
dels valors ecològics del Parc. En aquest sentit, els plans han de determinar quins àmbits cal 
establir o consolidar (p. ex. de continu forestal, de clarianes, de mosaic,...) per tal de preservar 
les espècies, els processos ecològics, els valors ecosistèmics, i quin règim de pertorbacions és 
el convenient en ells. 

En general la majoria de les espècies que configuren el Parc, i que constitueixen els hàbitats i 
els sistemes ecològics, no tenen una situació de vulnerabilitat important, per la qual cosa la 
seva preservació s’ha de basar més en accions preventives.  

Tanmateix, hi ha espècies que per haver estat especialment pertorbades, per tractar-se 
d’espècies al.lòtones d’alta capacitat colonitzadora, o perquè són rares (en sentit ecològic), 
mereixen un tractament específic. En aquests casos cal que el planejament, considerant un 
coneixement actualitzat de l’estat de conservació i distribució dels tàxons prioritaris, estableixi 
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un sistema de protecció especial per raó de la seva vulnerabilitat, en concordança, amb la 
protecció jurídica ja existent per a moltes espècies i alguns hàbitats. 

Els diversos plans han de considerar que els espais perimetrals tenen una importància cabdal 
per acollir determinades espècies, també per tal d’assegurar certa funcionalitat i, especialment, 
per facilitar la permeabilitat ecològica cap els espais circumveïns. Això és especialment 
important en les zones i punts d’especial interès per a la connectivitat ecològica, tant externa 
com interna del Parc.  

Riscos 

(vegeu Plànol 4 - Manteniment i control de les pertorbacions ambientals) 

El planejament ha de definir el règim de pertorbacions que és compatible amb la preservació 
dels valors i processos ecològics en relació als usos i activitats que admetran en el Parc. 
Conjuminar sòlidament la preservació dels valors ecològics i l’ús públic determinarà en bona 
mesura l’èxit de la planificació. 

Especialment, el planejament ha de considerar activament l’ús públic (visitants i activitats) com 
a una font de pertorbació per a la qual s’ha d’acceptar certs nivells però també certes 
limitacions. 

El planejament ha de posar especial atenció en els riscos per la seva incidència, no habitual 
però sí amb certa probabilitat contrastada, i establir les determinacions i mesures necessàries 
per a prevenir-los i controlar-los.  

Paisatge 

Els paisatges de Collserola els ha modelat el pas del temps, els cicles naturals, la història de la 
activitat humana, l’atzar, la planificació urbanística, les infraestructures. Tots aquests aspectes, 
entrellaçats, conformen i caracteritzen multitud de paisatges dins el parc, de gran riquesa i 
varietat, que a un nivell d’integració més alt conformen el paisatge de Collserola. Els objectius 
de les polítiques paisatgístiques consisteixen a contribuir al benestar i protegir i preservar el 
patrimoni; a condicionar el desenvolupament i ordenar el territori, i a gestionar l’entorn. 

Amb aquesta finalitat, a l’hora de intervenir en un territori amb tanta personalitat paisatgística a 
escala general i tanta diversitat paisatgística a escala local com es el del Parc, cal considerar 
els criteris de: la mínima intervenció;  un enfocament qualitatiu per a complir els objectius de 
qualitat paisatgística; i  posar les intervencions (el seu caràcter, el seu disseny) en funció dels 
sistemes ecològics per tal de ressaltar els seus elements i així reforçar-ne els seus atributs. 

El model d’ordenació conjuminarà i modularà l’estat dels valors ecològics i ambientals del parc 
amb els usos i activitats (tipologia i intensitat) que es puguin desenvolupar a la seva empara. 
Per tant, a partir del paisatge actual, l’aplicació del planejament en farà la corresponent 
modulació. I aquesta modulació ha de mantenir i/o millorar les característiques del paisatge 
existent, sense subvertir-lo ni banalitzar-lo i en tot cas incrementant-ne el valor. 

Els diversos plans definiran els nous paisatges de Collserola, respectant els valors existents, tot 
enfrontant els nous reptes que suposen una nova comprensió de la preservació dels espais 
biodiversos i dels sistemes ecològics; del valors ecosistèmics; de les solucions i concrecions 
urbanístiques que cal abordar; de la implementació de menor afectació i major integració 
paisatgística de noves infraestructures i de la reestructuració de part de les existents; i de la 
freqüentació i usos que la pròpia ordenació defineixi o consideri possibles. 

 

 



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

Avanç de Pla 

 

 

Serveis ecosistèmics 

Un repte transcendent del planejament és considerar els serveis ecosistèmics com a principis 
rectors essencials pel desenvolupament del model d’ordenació, i conseqüentment, per a la 
definició d’usos i activitats propis del Parc.  

Tot i que han d’estar en l’esperit de les decisions i accions que els plans estableixin, serà un 
objectiu primordial desenvolupar en la seva aplicació el coneixement i la informació necessària 
per tal de poder prendre decisions de gestió en els propers anys. 

El reconeixement per part del planejament de la importància present i futura dels serveis 
ecosistèmics és clau per tal de possibilitar el desenvolupament d’una economia verda del Parc. 
Una economia que incentivi i modeli positivament el desenvolupament d’activitats públiques 
però també privades compatibles i que reverteixin principalment en el propi Parc. 
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4.2. El context social i econòmic 

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

Més enllà de l’ús social de lleure, el Parc Natural de la Serra de Collserola constitueix un 
territori complex sotmès a moltes activitats, pressions i impactes. El seu interior inclou  usos 
residencials, infraestructures i serveis de tota mena associats a la seva situació estratègica, al 
bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona. És també un territori propens a ocupacions 
il·legals del sòl, a rebre abocaments de residus i a patir incendis forestals i altres pertorbacions. 
Per això es necessita d’una gestió activa del territori que faci viable el compliment dels 
objectius fixats. 

Els nuclis residencials de l’interior del Parc acullen a més de 15.000 persones i  són una mala 
opció territorial, perquè degut a la baixa densitat de població ocupen el sòl de forma extensiva i 
els assentaments no aconsegueixen  la suficient massa crítica a per finançar els serveis 
requerits. A més, aquesta manca de serveis provoca que difícilment  puguin generar activitat 
econòmica.  

Els usos i activitats que es poden desenvolupar dins del Parc vénen regulats pel vigent PEPCo 
i el Decret de declaració de Parc natural. La gestió i el compliment de les regulacions és 
responsabilitat de les administracions competents i del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. 

Actualment no hi ha activitats econòmiques d’alta rendibilitat i que tinguin un potencial 
significatiu en la generació de llocs de treball. Les que generen més activitat són les terciàries i, 
especialment, les associades a la restauració. Les activitats industrials estan representades 
sobretot per les activitats extractives que han generat un fort impacte ecològic i paisatgístic dins 
del Parc i que actualment es troben en recessió: només hi ha tres explotacions actives malgrat 
l’existència de drets miners dins del Parc que són els que figuren a la taula corresponent. 

El finançament de la gestió és un dels grans reptes per assegurar el futur del Parc i és fa difícil 
pensar que un espai d’aquestes característiques pugui generar recursos econòmics suficients 
per garantir una estructura territorial equilibrada. 

Collserola és avui en dia, pel damunt de tot, un proveïdor de serveis ecològics i socials que cal 
mantenir per assegurar l’equilibri metropolità. L'aportació de qualitat ambiental com a valor a la 
ciutat metropolitana contribueix a fer-la més competitiva i ajudarà a atreure activitats 
econòmiques amb valor afegit. Per mantenir aquestes funcions es precisa d’una gestió on 
s’incentivin activitats que vagin encaminades a la conservació de la biodiversitat, la preservació 
dels processos ecològics i la prestació dels serveis ambientals necessaris per mantenir i 
millorar la qualitat de vida de les persones. 

 
 

 



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

Avanç de Pla 

 
 

 

 

 

Diagrama 06:  Àrees de lleure i estada. Font: CPNSC. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 01 i 02:  Activitats socials de lleure i educatives que es duen a terme al Parc de 
Collserola. 
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4.2.1 Usos i activitats 

Ús social 

Amb l’aprovació del PEPCo  l’any 1987, es va iniciar un procés per donar a conèixer Collserola 
com a espai natural metropolità. Fins aleshores, la serra de Collserola, com a tal, era força 
desconeguda. Els ciutadans de l’àrea metropolitana del vessant Barceloní, potser parlaven del 
Tibidabo,  com a molt,  la gent del Vallès, de Sant Medir per  l’Aplec i poca cosa més. La cultura 
de la natura encara era minoritària.  

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

Així es va iniciar una etapa de desenvolupament del PEPCo, en la que un dels seus objectius 
era donar a conèixer els valors d’aquest patrimoni natural i  facilitar-ne l’accés ciutadà amb una 
bona xarxa de pistes i camins i la inauguració dels primers equipaments a Vallvidrera, i  un 
pioner Centre d’educació ambiental, a Cerdanyola del Vallès. 

Estem parlant d’una etapa en què encara es parlava poc de  termes com educació ambiental o 
ús públic, avui substituïts per educació per a la sostenibilitat i per ús social. 

L’any 2017 es compliran 30 anys de gestió, constatant que la situació de l’ús del Parc Natural 
de la Serra de Collserola per part del ciutadans ha evolucionat molt. 

En la primera etapa de desenvolupament del PEPCo, que va, aproximadament, des de la seva 
aprovació fins als Jocs Olímpics de Barcelona, amb l’objectiu de conciliar l’ús  ciutadà per al 
lleure amb una bona gestió de la conservació dels sistemes naturals, es va potenciar un 
Programa per donar a conèixer el Parc en funció del seus destinataris:  el públic en general  i el 
públic escolar. En aquesta etapa es varen  invertir molts recursos econòmics per oferir un 
conjunt de programes i activitats a les escoles en aquells temps en què, els currículums 
escolars, no incloïen matèries relacionades amb el coneixement del Medi o l’educació per a la 
sostenibilitat que, actualment, són matèries transversals de gran importància. 

Malgrat que, avui en dia, aquestes matèries estan integrades en els currículums escolars, el 
parc continua sent un centre d’educació ambiental àmpliament reconegut que col·labora amb 
les escoles, institucions i administracions. 

El Parc Natural de la Serra de Collserola per tradició i per la seva ubicació estratègica al bell 
mig de l’àrea metropolitana de Barcelona, és un dels principals centres d’educació ambiental de 
Catalunya amb més de 50.000 visitants a l’any. 

El PEPCo considera  que l’educació ambiental –entesa com un procés d’observació, 
interpretació i comprensió del medi, potenciador d’unes actituds responsables envers ell – és 
un element clau en les activitats a realitzar en el Parc.  

Pel que fa als programes dirigits al públic en general, es varen oferir activitats de tota mena 
amb l’objectiu principal de donar a conèixer Collserola i els seus ambients. Així activitats com el 
Bus al Parc, les nits d’astronomia, les passejades guiades  per Voluntaris,  o les visites a 
l’exposició permanent  al Centre d’Interpretació del Parc apuntaven clarament en aquesta 
direcció. 

És també remarcable la feina del Consorci del Parc pel que fa a la seva contribució a la 
recerca, donant suport als investigadors i universitats amb les seves instal·lacions, o signant 
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convenis de col·laboració com és el cas del Centre de Recerca de can Balasc. Collserola s’ha 
convertit en un laboratori objecte de gran quantitat d’estudis i investigacions que han contribuït 
notablement, tant al coneixement científic català com a enriquir les bases de dades ecològiques 
del parc. 

Però des d’un punt de vista sociològic, el canvi de segle també va portar alguns canvis en la 
manera en què els ciutadans es relacionen amb la natura: si bé hi ha un segment d’usuaris que 
es manté estable, com el sector escolar, els esplais, els casals d’estiu, l’excursionisme o les 
famílies amb nens petits, s’ha produït un veritable “boom” en les practiques esportives en el 
medi natural.  

Analitzant aquest fenomen una mica més ens trobem, per una banda, que els Jocs Olímpics 
varen despertar en molts ciutadans el gust per la pràctica de l’esport i, per altra banda, el 
sistema sanitari ja té dades dels beneficis de la pràctica esportiva en la salut de les persones. 
Sense oblidar les expectatives d’activitat econòmica que això comporta. 

D’aquesta manera, la utilització del Parc va anar augmentant progressivament i, a l’any 2.000, 
les circumstàncies van forçar que s’aprovés el text articulat de les Ordenances del Parc de 
Collserola. Aquest text intenta abordar i ordenar totes les activitats, utilitzant els referents legals 
existents (lleis, ordenances, decrets, etc.) fent referència a la necessitat de tenir un marc 
sancionador  i omplir tots els buits no coberts per la legislació existent. Així arribem al 2010, 
moment en què la Serra de Collserola és declarada Parc Natural. 

Els comptadors automàtics, juntament amb altres estimacions, ens indiquen que, actualment, 
les xifres de visitants se situen més enllà dels 2,5 milions a l’any. D’entre aquests visitants i 
centrant-nos en les activitats esportives, en primer lloc cal destacar la popularització de a 
bicicleta de muntanya. Tot i quela Xarxa d’ús ciclista a Collserola té prop de 200 Km, de 
vegades es satura. Alguns ciclistes envaeixen altres espais com corriols i rieres interferint amb 
d’altres activitats i usuaris. Una nova activitat que s’ha anat consolidant amb molta força són els  
corredors de muntanya o runners. Va començar com una activitat minoritària en alguns llocs 
localitzats, com el Passeig de les Aigües però, en els darrers anys,  ha crescut de forma 
exponencial, tant a nivell individual com, sobretot en la forma d’activitats competitives 
multitudinàries.  

Aquest fenomen ha de portar als gestors del Parc a reflexionar i a definir el nou model d’ús 
social al Parc, sobre quin tipus d’activitats es poden dur a terme, a on, en quina densitat i en 
quines èpoques de l’any. Es tracta de definir i calcular la capacitat de càrrega dels sistemes 
naturals de Collserola on totes aquestes preguntes han de tenir una resposta i venir 
acompanyades de les corresponents regulacions.  

Un cop establert el model d’ús social, elaborat amb la complicitat de les institucions i entitats 
del territori, caldrà explicar-ho a la ciutadania amb l’important objectiu de despertar actituds de 
col·laboració que haurà d’entendre com va directament relacionat el seu gaudi saludable amb 
la salut  dels ecosistemes de Collserola. L’objectiu ha de ser l’equilibri entre conservació, ús 
social i també sostenibilitat econòmica. 
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Després de 28 anys de l’aprovació del PEPCo hi ha moltes propostes que continuen sent 
vàlides, però d’altres han hagut de ser modificades substancialment. Una de les apostes del 
PEPCo quant al tractament de lleure són les àrees de tractament específic, per bé que moltes 
no s’han pogut desenvolupat. A més,  l’ús del Parc ha anat decantant-se del pícnic i la 
costellada (àrees amb barbacoes) cap al gaudi i el contacte amb la natura i el paisatge, la qual 
cosa significa un ús més difús del parc i menys concentrat en indrets concrets, per tant, amb 
menys requeriment de construir zones organitzades d’acollida de multituds. 

Tot i que les tradicionals zones de concentració de gent (“pots de mel”) materialitzades en les 
àrees de lleure continuen tenint una afluència massiva, avui el ciutadà vol passejar, fer 
excursions, badar, córrer per tot el territori, dispersar-se per tot arreu. 

També cal assenyalar que tot i els itineraris dissenyats, no sempre es respecten i aquesta 
actitud negativa que pot tenir un impacte molt fort sobre la biodiversitat, doncs al alterar la 
tranquil·litat de l’entorn, fa que algunes espècies modifiquin el seu comportament o fins i tot que 
marxin, alterant a la baixa els indicadors de la qualitat ambiental del territori. 

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

Els instruments aplicats pel parc per la gestió de l’ús social són els següents: 

Autoritzacions per activitats col·lectives 

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

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

Projectes participatius amb els actors clau 

Un exemple d’aquesta línia d’actuació ha estat  el projecte de “Bones pràctiques en bici a 
Collserola” on s’han agrupat tots els col·lectius directa i indirectament implicats amb l’ús de la 
bicicleta a Collserola, creant un espai de diàleg i de debat en què de manera conjunta ha 
permès valorar totes les opinions i punts de vista i definir  itineraris en bicicleta “sostenibles” pel 
Parc. 

Convenis de col·laboració 

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

Taula permanent d’ús públic amb tècnics municipals 

La gestió de l’ús social no pot ser una responsabilitat exclusiva del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. Amb la vocació de sumar esforços i coordinar tot allò que fa 
referència a l’ús social del Parc, s’ha constituït una taula tècnica amb els responsables de les 
diferents administracions amb competències dins del territori inclòs en el Parc amb l’objectiu de 
consensuar estratègiques i coresponsabilitzar a les diferents administracions. 

Utilització de les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 

L’objectiu és incorporar a les Xarxes Socials i altres Eines Virtuals, (Facebook, Twitter, 
Youtube, etc ) per aconseguir arribar a comunicar a un gran volum de possibles usuaris els 
missatges associats a les bones pràctiques i detectar les convocatòries “clandestines”, 
negatives i òbviament no autoritzades que, sense la utilització d’aquests mitjans, serien molt 
difícils de detectar. 

Avaluació i tipificació d’usuaris 

Per quantificar l’aforament de visitants es duen a terme recomptes ens els equipaments del 
Consorci i també es disposa d’una  petita xarxa de 8 aparells, per comptar usuaris a peu i en 
bicicleta. 

Periòdicament també s’actualitzen les dades amb estudis de capacitat de càrrega, de percepció 
i de freqüentació que permeten anticipar-se a situacions conflictives de difícil solució.  

Incorporació d’elements identificadors  i orientadors del Parc 

L’òrgan gestor del Parc ha anat creant un model de mobiliari, senyalització, tancaments, 
elements constructius, etc., que ajuden a gestionar l’ús públic del Parc. 

Les dotacions del Parc 

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

- Àmbits de tractament paisatgístic en general 

- Àrees de tractament específic fortament organitzades 

- Àrees de tractament específic en àrees d’especial protecció 

En les dues primeres es podien desenvolupar activitats de lleure, en un grau superior – 
quantitativa o qualitativament- a la resta del parc. En aquests àmbits, que corresponen tant als 
indrets tradicionals del lleure a la Serra (com Santa Creu d’Olorda) com a la creació de noves 
àrees (àrea del torrent de Can Coll) l’Administració ha invertit en projectes d’ordenació i dotació 
dels serveis essencials per a l’activitat tradicional associada als berenadors: taules, barbacoes, 
serveis sanitaris i establiments de quiosc-bar-restaurant. Eren àrees que proposaven els llocs 
idonis a ser desenvolupats, i alhora, que limitaven aquestes intervencions fora d’aquests 
terrenys. Segons l’equip tècnic del Parc, el fet d’haver determinat una gran superfície d’àrees 
de tractament específic ha permès tenir molt de marge de maniobra a l’hora de desenvolupar 
espais organitzats i poder generar ocupació i sostre. La pròpia gestió continuada ha anat 
posant límits al seu desenvolupament, alhora que es posava en qüestió la ubicació d’alguna 
d’elles. 

 



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

Avanç de Pla 

 
 

 

 

 

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

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

L’experiència ha corroborat la bondat del model en la protecció del Parc. Si bé no s’han 
desenvolupat la totalitat de les àrees de tractament específic previstes, aquestes han 
esdevingut espais que han complert la seva funció de canalitzar part de les necessitats de 
lleure de la població de l’àmbit metropolità a la vegada que servien de contenció i ordenació per 
a l’accés a l’interior del Parc. En general, s’han desenvolupat  les àrees de tractament específic 
més estratègiques situades a l’interior del parc i resten per materialitzar les àrees de vora, tant 
dins com fora del parc. Es considera important poder disposar d’una reserva de superfície per a 
implementar, a mesura que es manifesti la seva necessitat, instal·lacions i equipaments de 
suport per l’ús del parc, sense que s’hagi de determinar exactament a priori les seva ubicació.  

Les principals intervencions realitzades per el desenvolupament del PEPCo les podríem 
classificar en els següents tipus: 

Miradors i portes de parc 

Les portes de parc compleixen una important missió identificadora, informativa i de control. 
Se’n podrien adequar més, amb la senyalització corresponent. 

Aquests són els realitzats: 

- Mirador de La Rabassada   
- Mirador de Sarrià  
- Mirador del turó d’en Cors  
- Miradors de la Font Groga  
- Mirador de Torre Baró  
- Mirador deis Xiprers  
- Mirador de can Cuiàs 
- Observatori d’aus del turó de la Magarola  
- Porta dels Esfèrics  
- Porta del Terral  
- Porta de Mas Lluhí  
- Porta de can Cuiàs  
- Porta de Penitents 
- Porta de Torre Baró 

Parcs, àrees per al lleure i I‘aprenentatge i àmbits d’estada 

Les àrees organitzades existents són: 

- Parc de Canaletes i riera de Sant Cugat  
- Parc de can Cuiàs  
- Parc de Vallvidrera  
- Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir  
- Àrea de lleure de can ColI  
- Àrea de lleure de la Salut de Sant Feliu de Llobregat  
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- Àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda  
- Àmbit d’estada de Castellciuró  
- Àmbit d’estada de I ‘ermita de la Salut del Papiol  
- Àmbit d’estada i mirador de Montbau  
- Plaça de la Font del Mont 

Creiem que ja s’ha construït la major part de les grans àrees de lleure i parcs.  Restarien 
encara per fer intervencions de restauració ambiental i d’adequació per a un lleure tou en els 
següents indrets: 

- Àrea del Terral 
- Àrea del Cassino de la Rabassada 
- Pedreres del Puig d’Olorda 
- Cim de Sant Pere Màrtir 
- Coll de can Cuiàs 
- Les Escletxes 
- Parc de la Riera de Vallvidrera 

Fonts 

Elements de gran importància en l’ús del Parc. Llocs de trobada, de pícnic, situats generalment 
en ambients humits i frescals, molts d’ells amb història al darrera. El seu arranjament i/o 
restauració és una de les millors inversions que es poden fer pel que fa a l’ús del Parc i també 
per afavorir la biodiversitat.  

Fonts arranjades: 

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

Aquests camins tenen una funció pràcticament d’àrees de lleure lineals. Per les seves 
característiques (miradors, fondals,...), solen tenir més fluxos de visitants. Necessiten 
manteniments i neteges més intensos dels habituals. 

- Passeig de les Aigües  
- Camí de Sant Medir  
- Porta i camí de can Catà  
- Camí d’accessibilitat universal a Vallvidrera 

Restauració, recreació i protecció de paisatges i sistemes naturals 

S’ha intervingut, al llarg dels anys d’aplicació del PEPCo, en les següents àrees afectades per 
activitats extractives, per implantació d’infraestructures, per ocupacions il·legals, etc.: 

- Pedrera del Puig d'Olorda  
- Pedrera de les Argiles del Papiol (Santa Teresa) 
- Pedrera dels Ocells (Santa Creu d’Olorda) 
- Pedrera de Montbau  
- Pedrera del turó de Montcada 
- Riera de Vallvidrera (col·lectors de Sant Bartomeu de la Quadra i la Rierada)  
- Torrent del Generet  
- Vall del Cerdanet  
- Vessants del Turó de Montcada 
- Pantà de Can Borrell 
- Entorns del Pantà de Vallvidrera 
- Torrent de Tapioles 
- Torrent de l’Espinagosa (col·lectors i bassa de laminació) 
- Urbanització Pirineus 
- Santa Creu d’Olorda (Cases de la SANSON) 
- Font Baliarda  

Aquest és un capítol que ha de tenir continuïtat en el temps. S’ha de determinar quins àmbits 
continuen afectats i com s’hauran d’intervenir en el temps en els següents anys. 

Recuperació i rehabilitació del patrimoni construït 

Al llarg d’aquests anys, i amb la col·laboració d’altres administracions, s’han recuperat i/o 
rehabilitat els següents elements:  

- Pantà de Vallvidrera  
- Poblat ibèric de ca n'Olivé  
- La Penya del Moro  
- Viver de can Borni  
- Ermita de Sant Adjutori i Forn Ibèric  
- Pont sobre el funicular del Tibidabo  
- Masia i ermita de la Salut de Sant Feliu de Llobregat  
- Torre Baró 
- Vil·la Joana 
- Can Ferriol 
- Can Baró 
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Equipaments del parc  

Aquestes són les edificacions que, de nova construcció o mitjançant rehabilitació de patrimoni, 
han servit per dotar al parc dels equipaments necessaris per a la seva gestió. 

- Centre d’informació del Parc de Collserola i edifici annex 
- Can ColI, Centre d' Educació Ambiental  
- Estació Biològica del Parc de Collserola (Can Balasc) 
- Espai d’interpretació del Pantà de Vallvidrera 
- Centre d’estabulació d’ovelles a Montcada i Reixac 

Altres dotacions situades al Parc  

En un principi, les dotacions més nombroses foren les vinculades a les activitats de lleure 
passiu, com els berenadors i els restaurants. Més recentment ha aparegut un creixent interès 
pels equipaments destinats a la divulgació dels valors naturals i paisatgístics, com les escoles 
natura i els recorreguts divulgatius. Altres dotacions (cases de trobada, rehabilitació de 
toxicòmans, ajut a joves) s’han ubicat a la Serra per la necessitat de disposar un entorn natural 
adequat. Quan la instal·lació s’ha desenvolupat de manera sensible i coherent amb el territori, 
els resultats han estat positius perquè s’ha evitat el possible abandó de la colonització 
tradicional. 

És remarcable el nombre d’entitats de reinserció, institucions amb finalitats socials i altres 
dotacions que, tradicionalment s’ubicaven fora de la ciutat i, de les quals, encara en queden 
dins del parc. Entre altres, podem esmentar el Centre de menors de Mas Pins, el Centre 
d’educació especial de Vilajoana, el museu Mentora Alzina, el Centre de Sant Medir, o Torre 
Bertran. 

En aquests moments a Collserola podem trobar un mínim de 12 equipaments (escolars, 
d’integració, d’acollida, terapèutics, etc.) que acullen 1.200 persones, a més a més dels 
professionals que hi treballen.  

Val la pena destacar, com a exponent de la dimensió de recerca universitària o tecnològica, el 
projecte de la masia de Can Valldaura, vinculat a l'Institut d'Arquitectura Avançada de 
Catalunya, en la qual s’ubica el "Green Fab Lab", un laboratori de fabricació digital que utilitza 
recursos naturals i està associat amb la xarxa de Fab Labs internacional liderat pel MIT de 
Boston (EUA) i part de la xarxa Nacional de laboratoris Plan Avanza a Espanya. 

Manca, però, una reflexió global sobre els instruments per a afavorir les sinergies entre el Parc i 
el sector privat. Seria desitjable que s’establís un mecanisme, al nivell que toqui, que permetés 
que part de la fiscalitat d’aquelles activitats ubicades dins del Parc revertís directament en el 
territori que les acull. 

Forestals 

Una part important dels boscos de Collserola són conseqüència de l’abandonament de 
l’agricultura entre finals del segle XIX i mitjans del segle passat. Moltes de les masses forestals 
que varen ser plantades com a substitució de la vinya afectada per la fil·loxera i explotades per 
fusta de construcció i la producció de fusta per la indústria i la calefacció foren abandonades 
també pel canvi ocasionat per la introducció d’hidrocarburs en la calefacció i la cuina  i del 
ciment en la construcció d’habitatges. Ens trobem doncs, amb unes masses boscoses que han 
crescut sense cap mena de gestió forestal ordenada i que ha donat peu a una acumulació 
desmesurada de combustible vegetal,  amb productes de molt poc valor econòmic però d’alt 
valor ecològic, que varia segons les circumstàncies concretes del lloc, la qualitat de les 
formacions del grau d’evolució i els danys  soferts pel foc i altres pertorbacions. 
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Diagrama 07:  Explotacions forestals: en verd fosc les privades i en clar les públiques. Font: 
CPNSC. 
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Les ventades i les nevades dels anys 2009 i 2010 van provocar la caiguda i trencada de 
branques de centenars de milers d’arbres. Aquesta pertorbació va provocar talls a totes les 
carreteres i camins del Parc, la interrupció del subministrament elèctric, telefònic i l’aturada dels 
ferrocarrils. Una gestió forestal continuada disminueix la vulnerabilitat d’aquest boscos front 
adversitats com aquestes, equilibra la competència per l’aigua, els nutrients i llum. Es tracta 
d’aconseguir uns boscos adaptats per resistir aquests episodis atmosfèrics i més preparats per 
fer front als efectes del canvi climàtic. 

Tot i reconèixer la necessitat de gestionar la vegetació, que deixada al seu desenvolupament 
espontani ocasiona problemes importants de desequilibris, homogeneïtzació, colonització 
d’espècies al·lòctones  i acumulacions de grans quantitats de combustible, les activitats 
forestals són molt petites i la seva aportació a l’economia del parc en termes monetaris és 
irrellevant. La gestió de la vegetació suposa uns costos molt elevats que, a mig termini són 
inassolibles sense una estratègia per la valorització dels productes. 

A tall d’exemple, les ofertes de les empreses que s’han presentat als concursos públics els 
darrers anys per a l’execució de treballs forestals, concretament per a la realització de franges 
de baixa combustibilitat, rondaven els 3.000 € per ha de mitjana. Aquests alts costos, lligats a 
les Normes Urbanístiques del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Parc de Collserola 
(Article 26) tiren enrere qualsevol iniciativa de gestió forestal tant a nivell privat com públic. 

Donat que la titularitat dels boscos del Parc és majoritàriament privada, 3.204,04 ha que 
representen un  57% de la superfície, per plantejar qualsevol proposta en la gestió d’aquests 
boscos és imprescindible una estratègia de col·laboració públicoprivada. 

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

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

Dins del Parc, gràcies a la utilització de biomassa com a combustible per a calderes, s’ha 
retrobat una activitat forestal que pot cobrir les despeses d'explotació i d’aplicació dels  plans 
de gestió i millora forestal. És important reivindicar l’explotació forestal com a eina de millora 
dels boscos així com de protecció del conjunt del territori. 

Actualment, amb la valorització de la biomassa s’obra la porta a una gestió forestal amb un 
equilibri molt precari encara, fins que no es generalitzi la utilització d’aquest tipus de 
combustible, però que permet fer la gestió sense que el titular hagi de posar diners o poca 
quantitat en relació als números anteriors. 

 La superfície a gestionar també és un punt clau a tenir present, per aquest motiu des del Parc 
s’ha promogut que els titulars de les finques públiques adscriguin la gestió al Consorci per tal 
de fer concessions mínimes de 500 ha, per un període de 15 anys més pròrroga de 5, amb el 
condicionant que han de redactar conjuntament amb els tècnics del Consorci els Instruments 
d’Ordenació Forestal necessaris. La durada de la concessió és llarga per dos motius: per  
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Diagrama 08: Explotacions agrícoles: en groc les actives i en vermell les temporalment 
inactives. Font: CPNSC. 
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abarcar com a màxim 100 ha/any per concessió i d’aquesta manera no afectar tot el territori de 
cop i minimitzar els impactes i. per altra. que les empreses concessionàries disposin de temps 
per amortitzar la maquinària, fet que implicarà menys costos per la execució de les tasques. 

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

Agropecuàries 

Les activitats agrícoles de secà, ramaderes i forestals han estat els principals usos de la Serra 
des de temps immemorials. L'evolució d'aquestes activitats ha viscut diferents etapes al llarg de 
la història, alternant períodes d'expansió d'unes en detriment de les altres. Actualment, cap 
d'aquestes activitats és significativa. Avui, la poca agricultura que queda se situa a la perifèria 
del Parc, al vessant del Vallès i la vall del Llobregat, on el pendent és menys pronunciat. Durant 
els darrers vint anys hi ha hagut un significatiu abandonament d’explotacions agràries, 
especialment en els conreus fruiters per la seva baixa rendibilitat. 

Amb la potenciació de les activitats agropecuàries endegada en els darrers anys per part del 
Consorci es vol trobar un punt d'equilibri on, sota la base de la protecció del territori, els seus 
ecosistemes i els seus valors ambientals; es puguin generar activitats que creïn riquesa i que 
contribueixin a la gestió i preservació del parc, donant així lloc a un model més assequible, 
compartit, dins del qual el Consorci exerceix la tutela del Parc i la propietat privada i altres 
administracions propietàries de terrenys o amb competències sobre l’agricultura, actuïn de 
forma complementària i sinèrgica. Aquesta voluntat obliga a reflexionar i a redescobrir sectors i 
valors que, el seu dia, es varen abandonar i que ara es volen recuperar.  Actualment, amb la 
crisi econòmica, hi ha gent disposada a tornar al camp, treballar la terra o a fer de pastor. En 
aquest context, la dimensió de natura i la producció agrícola de proximitat (Km 0), el valor de la 
traçabilitat dels productes per assolir una producció ecològica de qualitat, de no agressió al 
medi, en zones ubicades al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona constitueix una 
alternativa per fer les coses de manera diferent, per intentar millorar el nostre entorn i generar 
una ocupació social que pot incidir en o sobre col·lectius amb risc d'exclusió. Aquest tipus 
d’activitats també ofereixen un marc per l’educació, el lleure i el turisme dins d’un marc de 
conservació de la biodiversitat. 

L’any 2013, l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va 
aprovar el pla agropecuari on s'estableixen les bases per fomentar i promoure l'activitat agrícola 
al parc. No es pretén crear minifundisme però sí hàbitats i paisatges agraris diversos en forma 
de mosaic. Aconseguir prou superfícies per assegurar una certa rendibilitat, implicant sobre tot 
els agricultors, oferint-los la possibilitat d'augmentar, amb finques abandonades, la superfície 
de les explotacions per tal de millorar la rendibilitat.  

Una de les actuacions previstes en el pla agropecuari és la creació d'un distintiu de qualitat de 
'Producte de Collserola'. És un segell que identificarà els  productes que s’hagin produït dins 
l'àmbit geogràfic de la Serra de forma ordenada i amb un seguiment per part dels serveis 
tècnics del Consorci. 

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

Els cinc ramats d'ovelles i cabres existents fan una gran tasca en la reducció de la biomassa 
reduint el perill d’incendi i mantenint les franges de baixa combustibilitat a baix cost. A part  
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Diagrama 09:  Àrees de gestió cinegètica: en fosc les privades i en un to més clar les zones 
de caça controlada. Font: CPNSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 13 . Distribució de les zones de caça controlada. Font: CPNSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 14 .  Distribució de la zona de seguretat de caça (A Cerdanyola s’inclou la Reserva de Can Catà dins de les 
zones de seguretat). Font: CPNSC.  
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d’això hi ha poques explotacions ramaderes més. Les més destacades són les apícoles, amb 
aproximadament 30 explotacions registrades i les hípiques amb setze instal·lacions, algunes de 
les quals consumeixen farratge produït al Parc. 

Cinegètiques 

Actualment hi ha dues zones de caça controlada (ZCC), la del Vallès Occidental i la del Baix 
Llobregat i entre les dues sumen 3.021 ha. També hi ha 3 àrees privades de caça (APC);  Can 
Costa (B-10077) 54 ha, Can Doménech (B-10088) 95 ha i Can Ferrer (B10036) 100 ha,  que 
sumen un total de 249 ha. Els dies de caça menor són 20, 12 dijous i 8 dissabtes compresos 
entre el 16 d’octubre i el 31 de gener i els de caça major diürna (batudes) són 10 dissabtes 
compresos entre el 4 d’octubre i 14 de febrer. (Dates de la temporada 2014-2015). 

El PEPCo ja regulava la caça dins del Parc. Des de aleshores les figures d’ordenació 
cinegètica han evolucionat força i també les altres activitats socials han augmentat i s’han 
diversificat molt. Aquesta activitat s’ha de desenvolupar de forma compatible amb les altres 
activitats del parc. Un altre factor que ha variat és la sobrepoblació de determinades espècies, 
la més evident, i que ocasiona més problemes en la seguretat vial i l’equilibri ecològic és el 
senglar. 

S’ha d’entendre la caça al Parc Natural de la Serra de Collserola com una eina de gestió pel 
control de la població d’aquelles espècies que puguin causar alarma, danys o riscos a la 
societat i evitar la transmissió de patologies a altres espècies o entre els membres de la 
mateixa. No ha de tractar-se, per tant, com una activitat esportiva sinó com una mesura pel 
control i equilibri de les poblacions prèvia realització dels censos corresponents.  

L’elevat nombre d’usuaris que freqüenten el parc desaconsella la pràctica de la caça com a 
activitat esportiva per tal d’evitar possibles accidents amb armes de foc. 

Extractives 

Les activitats extractives que resten en explotació dins del Parc són 3 (veure taula adjunta a la 
pàgina anterior). Totes aquestes explotacions es troben també en procés de restauració. 

Els drets miners constituïts dins del Parc són els descrits en la taula 16. 

Edificacions i urbanització 

El procés urbanitzador dins del Parc de Collserola té en les urbanitzacions fora d’ordenació, 
com a fenomen general, i en les edificacions fora d’ordenació aïllades, com a fenomen 
particular, una de les realitats més complexes i problemàtiques. 

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

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

Pel que fa als assentaments fora d’ordenació, el PEPCo expressa la voluntat que a curt termini 
en el sòl parcel·lat es produeixi un procés de restitució de l’espai natural i a llarg termini es 
retorni aquest sòl al destí de parc forestal, continuant la tasca iniciada per l’extinta Corporació 
Metropolitana de Barcelona.  
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Diagrama 10:  Explotacions extractives en actiu: en lila les que compten amb restauració 
integrada i en magenta on no s’ha iniciat la restauració. Font: CPNSC. 
 

 

 

 

 

 

 

Taula 15 . Activitats extractives actualment en explotació dins del Parc. Font : CPNSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 16. Drets miners constituïts dins del Parc. F ont : CPNSC.  
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Cal tenir en compte que en el moment de l’aprovació del PEPCo la Corporació, en tant que 
administració competent per a executar el PGM, havia dut a terme un programa molt ambiciós 
en aquest terreny. L’any 1984 es va constituir al sí de la Corporació l’Equip de Gestió i 
Tractament de les Urbanitzacions Il·legals. Aquest Equip va treballar a partir d’un programa 
d’intervenció per executar el planejament i fer complir la legalitat urbanística sobre les 9 
parcel·lacions més importants detectades en el seu àmbit territorial d’actuació. La seva tasca 
consistia bé en l’expropiació de les parcel·lacions il·legals en sòls de sistemes generals o bé 
mitjançant la requalificació de terrenys modificant el PGM en els casos en què la problemàtica 
social i la menor qualitat de l’espai natural així ho aconsellaven.  

Actualment, Sol i Aire i Sant Medir continuen existint, mentre que s’han enderrocat les de Santa 
Creu d’Olorda, Pirineus resta una edificació i la del Turó del Quirze fou enderrocada per la 
Corporació. Les àrees urbanitzades dins del Parc ocasionen tot una sèrie de problemes que 
tenen una transcendència significativa en la qualitat ecològica i paisatgística del parc. Entre 
altres, esmentarem les captacions il·legals d’aigua, els abocaments,  l’accessibilitat, els serveis 
i les qüestions associades a les franges de protecció d’incendis. 

De la lectura del PEPCo es desprèn que no és un objectiu bàsic d’actuació la problemàtica dels 
assentaments fora d’ordenació, que té un abast més enllà fins i tot de l’àmbit metropolità. En 
canvi, el PEPCo si que tracta la dimensió més particular del mateix fenomen, com és el cas de 
les edificacions fora d’ordenació. Així, tenint en compte el context històric en el qual s’elaborà, 
les Normes Urbanístiques del PEPCo disposen de forma expressa que en el sòl qualificat de 
parc forestal totes les edificacions existents que no quedin incloses en cap catàleg actual o 
futur de protecció han de desaparèixer i retornar el sòl al destí original de parc forestal. 
Tanmateix, es podrà atorgar un dret de superfície pel menor termini possible sempre que no 
dificulti el desenvolupament del PEPCo i en les condicions fixades per la Disposició transitòria 
primera de les Normes Urbanístiques del PGM, és a dir per un màxim de 75 anys. Per bé que 
no es disposa expressament, és raonable exigir que aquest termini es computi des de 
l’aprovació del PGM i no des de la constitució del dret de superfície. Finalment el PEPCo 
determina que totes les edificacions situades en qualificacions de parc forestal, incloses o no 
en els llistats esmentats, podran ser expropiades d’acord amb l’article 206 de les Normes 
Urbanístiques del PGM i amb les precisions que s’estableixen en aquestes Normes per a 
l’activitat agrícola. 

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

En el decurs dels darrers 28, anys l’ens gestor del Parc ha impulsat diverses accions 
d’enderrocaments d’edificacions fora d’ordenació i manifestament il·legals, ja sigui amb els 
recursos propis o amb la col·laboració dels ens locals vinculats al territori. Com exemples es 
poden citar els següents: barraques i horts il·legals a la riera de La Salut, al terme municipal de 
Sant Feliu de Llobregat; les cases dels treballadors de la SANSON, a Sta. Creu d’Olorda, terme 
municipal de Barcelona; diverses edificacions fora d'ordenació al torrent de Batzacs, al terme 
municipal del Papiol; els berenadors de Los Pinos i Las 4 Niñas, al pantà de Vallvidrera, al 
terme municipal de Barcelona; barraques a Torre Baró, al terme municipal de Barcelona; 
barraques a Can Cuiàs, al torrent d’en Tapioles i recentment al Turó de Montcada, al terme 
municipal de Montcada i Reixac; o edificacions de la urbanització Los Pirineos, al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès. 
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Taula 17 . Percentatges de distribució de la població per  municipis. Font : CPNSC.  
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Població dins Collserola : es calcula que en l’àmbit del Parc de Collserola viuen censats prop 
de 15.000 habitants en els diferents barris i nuclis urbans existents. La major part viuen en els 
termes municipals de Sant Cugat del Vallès (43%) i Barcelona (38%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 18.  Percentatges de distribució de la població per  municipis. Font:  CPNSC. 
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Taula 19 . Tancaments de trams o camins DPI . Font : CPNSC. 

 
 

 

 

 

 

Taula 20 . Carreteres principals dins del Parc natural. Font : CPNSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 06 . Carretera de les aigües. 

  



77 

 
  

 

 

 

 

 

Taula 21 . Passeig mirador de les Aigües. Font : CPNSC. 

 
 

 

 

Taula 22 . Longitud de la xarxa ferroviària. Font : CPNSC. 

 

 

 

 

 
Taula 23 . Xarxa Bàsica DPI. Font : CPNSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 24 . Altres camins registrats (no DPI). Font : CPNSC. 
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4.2.2 Infraestructures i Serveis 

Principals infraestructures i serveis que travessen  el Parc 

El gran nombre d’infraestructures que voregen i travessen el Parc comprometen seriosament la 
connectivitat dels ecosistemes naturals la qual cosa provoca fragmentació dels hàbitats i 
incrementa el seu aïllament ecològic. Així mateix, per la seva situació estratègica dins de l’àrea 
metropolitana de Barcelona es troba sempre al centre de noves necessitats i requeriments de 
la ciutat que augmenten la demanda del pas de  noves infraestructures i serveis. 

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

L’experiència de gestió per part del Consorci del Parc ha assolit molt bons resultats en el diàleg 
i la negociació amb les principals companyies de serveis arribant a acords i solucions tipus que 
minimitzen les pertorbacions de les infraestructures i els serveis. 

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

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

Xarxa viària i transport col·lectiu 

Quan es va començar a estudiar el tema viari, en l’elaboració del PEPCo, fa més de 30 anys, 
apareixien tot un seguit d’incògnites, conseqüència de la progressiva implementació del PGM 
encara de recent aprovació i poc madur en la seva execució, i també entorn del concepte d’un 
espai protegit en el cor de l’àrea metropolitana de Barcelona, en un territori que no disposava 
d’antecedents en aquest sentit i que per tant, sobre el mateix, es feia una nova i atrevida 
aposta.  

Per aquest motiu en el document del PEPCo aprovat l’any 1987 es fa una anàlisi  molt 
exhaustiva del tema viari, tant a la informació, com a les determinacions i a l’estudi Econòmic - 
financer   i es plantegen jerarquies, tipificacions, definicions, qualificacions, etc. 30 anys 
després d’aquests estudis i  amb 28 anys de funcionament efectiu de l’espai protegit i gestionat 
amb un òrgan gestor creat “ad hoc”, havent assolit la declaració de Parc Natural l’any 2010, i 
quan ja es treballa per la redacció d’un nou Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, les coses esdevenen molt més clares i senzilles a l’hora de 
plantejar el model de xarxa viària, doncs moltes d’aquelles hipòtesis que es varen plantejar 
s’han concretat i d’altres s’han esvaït per irreals o perquè la realitat ha anat cap a una altra 
banda. 

Actualment la xarxa viària del Parc es desenvolupa segons la següent tipologia: 

Xarxa rodada principal 

Està formada per les principals vies de comunicació carreteres i autopistes;  travessa el parc i 
comunica nuclis urbans situats tant a l’exterior com a l’interior. Les vies que formen part 
d’aquesta xarxa rodada principal sumen una longitud de 55,9 Km i són les següents:  
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- C16 (túnels de Vallvidrera) 
- BV-1415 (Horta – Cerdanyola del Vallès) 
- BV-1417 (de Gràcia a Sant Cugat) 
- BV-1418 (del Tibidabo – Vallvidrera) 
- BV-1462 (Sarrià – Vallvidrera– Sant Cugat del Vallès) 
- BV-1468 (Vallvidrera – Molins de Rei).  

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

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

Així tenim que la vialitat arterial / intermunicipal metropolitana prevista al PGM ha anat a menys. 
De totes les previsions plantejades, la única que s’ha fet realitat ha estat el Túnel de Vallvidrera 
(C16), inaugurat l’any 1991, no s’han executat el Túnel Central ni el Túnel d’Horta i està en 
tràmit de desprogramació la Via de Cornisa i el vial d’ennllaç al terme municipal de Sant Cugat 
del Vallès..  

Xarxa rodada secundària d’accés lliure 

Es tracta d’un seguit de vials que comuniquen nuclis habitats a l’interior del parc, ja sigui entre 
nuclis pròpiament dits o entre carreteres de la xarxa primària i els propis nuclis habitats, i que 
per tant admeten circulació rodada. S’estén al llarg de 50,8 Km. Es tracta de vials de circulació 
lliure, on hi ha una convivència entre vehicles i usuaris del parc i en la que es dóna prioritat a 
favor dels usuaris del parc.  

En l’elaboració del PEPCo es va plantejar que aquestes carreteres que creuen el Parc haurien 
d’anar-se convertint paulatinament en carreteres de Pparc, és a dir, que no es fessin servir per 
comunicar poblacions de l’àrea metropolitana entre si, si més no, en dies festius. Això no s’ha 
aconseguit en absolut,només s’ha assajat una secció que compatibilitza vianants i ciclistes a la 
carretera de Vallvidrera al Tibidabo, i valdria la pena d’estudiar la seva possible implementació 
(respecte a això, es recorda que certes vies vehiculars importants -la Cota 1000 a Caracas, 
altres a Bogotà, etc.- es tanquen els caps de setmana als cotxes i s’obren als vianants i 
ciclistes. Segurament això seria un element de conscienciació de la gent i tindria un èxit 
indubtable).   

Xarxa secundaria estratègica d’accés restringit. Camins de passejada 

Té una longitud de 245 Km i consisteix en un conjunt de  

camins de paviment tou d’amplada variable, fins a  d’uns 4 m on el pas de vehicles està 
restringit als veïns i vehicles de servei. Són les vies de passejada formada per camins que, en 
la seva majoria, estan tancats amb cadenat i estan especialment destinats a l’ús de lleure, els 
serveis del Parc i la prevenció d’incendis. Les tasques de manteniment d’aquests camins va a 
càrrec del Parc. És una xarxa dissenyada per a absorbir i canalitzar el lleure dels ciutadans de 
manera compatible amb els valors ambientals i la preservació dels ecosistemes i espècies del 
parc. 

Aquest ha estat uns dels grans èxits del Parc limitant la circulació de vehicles a motor i 
preservant l’accés massiu a les zones de més valor. D’aquesta manera s’han evitat 
abocaments de residus, s’ha reduït la contaminació acústica,  de pols i ha beneficiat clarament 
als usuaris que van a peu o en bicicleta i a la fauna, en general. 
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Diagrama 11  : Xarxa elèctrica: línies elèctriques (110kv-400kv) i estacion transformadores. 
Font :Barcelona Regional. 
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Entre aquests camins destaquen aquells que tenen una funció pràcticament d’àrees de lleure 
lineals, com serien el  Passeig de les Aigües o el Camí de Sant Medir. Aquestes vies, per les 
seves característiques (miradors, fondals,...), solen tenir més fluxos de visitants i requereixen 
manteniments i neteges més intensos. 

És important aprofundir en la normativa i condicions d’ús d’aquests camins, establint quins són 
els que admetent activitats col·lectives de gran format i quins haurien de ser restringits 
únicament  a grups reduïts; en quines èpoques de l’any poden ser usats o no; analitzar les  
activitats o usos poden tenir determinats camins i veure si s’han de segregar usos en funció de 
les activitats o dels horaris de coincidència. Això darrer fa referència a l’increment que s’està 
manifestant darrerament en l’ús nocturn del parc. 

La gestió d’aquesta xarxa de camins correspon al Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i suposa uns costos d’ aproximadament 120.000 euros/any. En els camins oberts el 
manteniment és aproximadament el doble dels tancats. La secció general és d’uns 4 metres 
d’amplada i el paviment majoritari és de terra, amb alguns trams pavimentats. Les cunetes 
també són de terra encara que alguns tenen cunetes de formigó,  com en el cas de la carretera 
de les Aigües, el camí antic de Vallvidrera, el camí de Vilajoana al Rectoret.  

Altres camins i itineraris senyalitzats 

Es tracta de camins per bicicletes, senders de gran recorregut, itineraris temàtics i altres vies 
senyalitzades que ocupen una longitud de més de 700 Km (veure taula adjunta) 

La xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis 

Les pistes de més de 5 m. d’amplada, juntament amb la xarxa viària primària i els vials de nivell 
secundari, constitueixen la “xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis”, aptes per a la 
circulació de vehicles de vigilància i d’extinció. 

L’operativitat d’aquesta xarxa de camins ha d’estar garantida pel Consorci, especialment en 
l’època de risc d’incendis, tant pel que fa a l’estat del paviment, a l’obertura de caixa de 
vegetació (pas), com a la menor càrrega de biomassa (franges de baixa combustibilitat) en part 
dels seus marges. 

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

Línies elèctriques 

El subministrament elèctric de Barcelona i el seu entorn es fa a través de línies de 220 kV i 110 
kV respectivament. La Serra de Collserola, per les seva ubicació estratègica i naturalesa 
d’espai lliure, ha concentrat molts dels traçats de les línies aèries d’alta tensió. Al Parc hi ha 
211 km de línies elèctriques d’alta tensió repartides entre les de transport i distribució d’acord 
amb el quadre adjunt. Les infraestructures de transport d’electricitat són de connexió 
travessera. La pròpia llibertat de col·locació de les torres de suport als turons de la Serra ha 
donat una xarxa indiferenciada, excessivament dispersa, que uneix les estacions  
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transformadores col·locades a les voravies de les ciutats. La lògica de la implantació actual 
correspon a una adquisició més econòmica del sòl i a un recorregut més curt del traçat. 

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

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

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

Les noves propostes haurien d’anar acompanyades amb un programa de racionalització. Es 
proposa un criteri de traçat per a les noves implantacions, en el sentit de resseguir l’anella 
viària metropolitana i de no creuar més la serra per l’interior. Així mateix, es planteja la 
reconsideració d’alguns traçats especialment agressius en relació a l’entorn. 

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

Infraestructura de prevenció d’incendis 

El Parc Natural de la Serra de Collserola disposa d’un Dispositiu de prevenció d’incendis, 
pioner a Catalunya, des de l’any 1984. 

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

La infraestructura associada al Dispositiu es pot classificar en: 

Infraestructures de prevenció passiva. 

Dins d’aquest capítol destaquen les franges de baixa combustibilitat, en zones urbanitzades i a 
banda i banda dels camins de la xarxa viària bàsica (més de 200 km); els hidrants i les basses 
per recarrega d’helicòpters bombarders (6 grans dipòsits amb hidrants i 12 basses per 
helicòptes) i un programa coordinat de control dels usos perillosos 

Infraestructures de prevenció activa. 

En relació a la prevenció activa, hi ha un sistema d’alerta meteorològica coordinat amb els 
bombers de Barcelona i un servei de vigilància format per 13 torres de vigilància fixa -set dins 
del Parc, 3 a la serralada de Marina i 3 a l’altra banda de la vall del Llobregat- i diversos equips 
de vigilància mòbil integrats per la guarderia del parc, els mossos d’esquadra i les guàrdies 
urbanes dels municipis. 

Tot el Dispositiu està coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i integrat 
pels principals agents responsables de la prevenció i extinció d’incendis. 
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Altres serveis tècnics 

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

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

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

Finalment, pel que fa a les infraestructures de telecomunicacions, entenem que, al Parc, el 
transport per cable de línies telefòniques hauria d’anar soterrat. 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 25 . Total línies elèctriques  segons gràfic facilitat per Endesa al 2010. Font: CPNSC 

 

 

 

Taula 26 . Longitud de les línies elèctriques retirades. Font: CPNSC. 

 

 

 

Taula 27 . Subministrament  d’aigua. Font : CPNSC. 

 

 

 

 

Taula 28  . Sanejament  Font: CPNSC. 
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4.2.3 El patrimoni arquitectònic, arqueològic i pal eontològic 

Donada la seva proximitat als assentaments humans al llarg dels segles, la Serra de Collserola 
compta amb un patrimoni ric i divers, que abasta des del poblat ibèric de la Creu d’Olorda 
(segle IV aC) fins a mostres d’arquitectura contemporània, com la Torre de Telecomunicacions 
de Collserola. A més, tal i com recull la introducció del Decret de declaració de Parc Natural, a 
la Serra de Collserola és fàcil trobar-hi indicis de la utilització humana a través del patrimoni 
construït, amb alguns exemples històrics molt valuosos que incrementen l'interès arqueològic 
del Parc, com són l’església romànica  de Sant Adjutori, el forn ibèric a Sant Cugat i can 
Canaletes a Cerdanyola del Vallès.  

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

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

- Activitat militar: castells, fortins, punts de defensa, torres de vigilància, etc. 

- Activitat industrial: fabriques, embassaments (subministrament d’aigua), fonts 
(explotació de brolladors), pedreres, etc. 

- El lleure: fonts, casinos, mansions (“quintas”) d’estiueig, jardins, etc. 

- Elements religiosos: ermites, esglésies, convents, monestirs, etc. 

- Comunicacions i infraestructures: camins, túnels, ponts, viaductes, aqüeductes, torres 
d’aigua, torres de comunicacions, etc. 

- Restes de poblats de l’antiguitat. 

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

- Incrementar la vàlua del conjunt de l’espai natural protegit. 

- Aconseguir una major protecció global. 

- Explicar, entendre i assumir la història del territori. 

- Visualitzar la percepció social del conjunt. 

El binomi patrimoni natural i històric fa més atractiu el parc i incrementa el seu valor global, i en 
conseqüència, la protecció. S’ha de recalcar la importància del patrimoni històric i arquitectònic 
considerant que aquesta és una característica important del Parc. 

 Figures de protecció 

El PEPCo identifica un patrimoni construït de més de 200 elements, entre xarxa viària, 
edificació agrícola i elements d’interès històric. Més concretament, a l’annex II de la Memòria, 
es llisten 38 elements de patrimoni històric – artístic,  151 edificacions tradicionals (que tot i 
representar una determinada colonització del territori, no totes elles tenen un valor patrimonial), 
13 edificacions dotacionals, 31 elements construïts d’interès i 22 elements afegits. 

No obstant això, dels 5 objectius primordials que establia el PEPCo, el de la preservació del 
patrimoni cultural i paisatgístic és justament el que té menys pes en el document. És evident 
que el PEPCo no fa un desenvolupament detallat de les línies d’actuació en aquest àmbit, però 
també és cert que manifesta molt clarament quins són els principis bàsics que caldrà tenir en 
compte. 
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Diagrama 12  : Patrimoni arquitectònic i arqueològic: en groc l’inclòs en el PEPCO i en 
vermell el nou. Font : CPNSC. 
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L’adquisició d’edificacions 

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

Les edificacions considerades per a l’adquisició són en general les de tipus tradicional (masies) 
i altres residències amb cert valor arquitectònic o històric.  

Edificacions adquirides 

En bon estat                          15 

Cal rehabilitar                        13 

TOTAL                                   28                                                                                      

Edificacions no adquirides 

Masies en clariana agrícola   41 

Masies en zones agrícoles    13 

Altres                                     41 

TOTAL                                   95                                                                                              

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

Reutilització: 15 masies adquirides en bon estat. 

Adequació: 5 masies adquirides i per rehabilitar. 

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

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

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

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

Curiosament, les actuacions de recuperació de patrimoni que s’han produït  al llarg del temps, 
s’han fet indistintament tant en elements que formen part del llistat del catàleg com en elements 
que en resten fora (com per exemple la masia de can Baró, a Sant Just Desvern).  La realitat  
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Taula 29: Inventari de patrimoni arquitectònic del Parc de Collserola (DIBA). Font : CPNSC. 

 

Taula 30:  Síntesi de l’estat dels elements proposats  pel catàleg de la DIBA (a dalt) i relació 
detallada dels mateixos (pàgina següent). Font : CPNSC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imatge 08:  Can Coll (Cerdanyola del Vallès) 
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pressupostària ha fet que l’estratègia d’actuacions no hagi pogut desenvolupar-se segons un 
pla sistematitzat establert, sinó que ha calgut trobar les oportunitats, complicitats, 
col·laboracions i sinèrgies, tant amb les administracions com amb privats. 

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

Intervencions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pantà de Vallvidrera (Barcelona): Obra de l’arquitecte Elies Rogent (1864), per fornir 
aigua a Sarrià. Avui reserva d’amfibis i aula de natura (finalització 2006). 
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- Font de la Budellera (Principis s.XX): Jardí creat per l’arquitecte - jardiner francès Jean 
Claude Nicholas Forestier, avui àmbit d’estada (finalització 1988) 

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

- Can Cuiàs (Sant Feliu de Llobregat): Masia del s. XVII convertida en seu social del 
Club de Golf Can Cuiàs (finalització 2000). 

Al llarg d’aquests  anys s’han dut a terme moltes actuacions, algunes de molta envergadura 
amb finançament propi, sobre tot al principi, quan era necessari crear els equipaments 
essencials del Parc, però posteriorment, ha calgut cercar l’oportunitat i el moment adequat, tot 
implicant els ajuntaments per tal d’inserir projectes de rehabilitació de patrimoni arquitectònic 
en altres actuacions de major abast territorial, o dotant-les com equipaments de la pròpia ciutat,  

amb una percepció social i política molt directa. Els acords de col·laboració amb el sector privat 
també ha tingut molta incidència. 

D’altra banda, en els darrers anys, el Parc ha promogut la recuperació i restauració de les fonts 
i altres elements tradicionals com les barraques de vinya. Amb els mitjans propis dels Parc, a 
través de convenis institucionals, com el dut a terme entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació “la Caixa”, o donant suport a entitats i associacions locals implicades en la 
conservació del parc, moltes d'aquestes fonts i el seu entorn s'ha vist millorat significativament. 
L’arranjament d’aquests elements tradicionals, com les fonts, les barraques de vinya, els murs 
de pedra seca i les mines d’aigua, comporta millores en l’ús del Parc i afavoreix la biodiversitat. 
La xifra de fonts ronda les 250 i es calcula que encara avui en dia resten un centenar de 
barraques de vinya. No obstant això, caldria actualitzar els estudis realitzats per tal d’establir un 
pla d’actuació.  

Estat del patrimoni 

La única valoració de què disposem sobre l’estat del Patrimoni és la valoració del Catàleg 
d’elements del Patrimoni efectuada per la Diputació de Barcelona que és la que es reprodueix 
en les taules adjuntes. 
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Taula 31 . Estat dels elements proposats pel catàleg de la DIBA i relació detallada dels mateixos. Font : CPNSC. 
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 4.2.4 Síntesi i diagnosi del context social i econ òmic 

Usos i activitats 

Collserola s’ha consolidat com el parc natural de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un 
retrat sociològic  molt diferent del que hi havia fa 28 anys. Això és important per entendre i 
abordar la gestió social del parc. L’ús social del Parc ha evolucionat notablement, la 
freqüentació ha augmentat molt i han sorgit noves activitats com les marxes nocturnes, el 
running, la bicicleta, el segway, etc, que requereixen de noves mesures de regulació.  

En situacions pròximes a la saturació com les que ens trobem avui en dia, al Parc s’aguditzen 
els conflictes entre activitats. Les activitats cinegètiques amb caràcter esportiu i les de lleure o 
les bicicletes i excursionistes en són exemples. 

Cal un replantejament de la organització de les zones definides al PEPCo de forma coordinada 
amb la realitat de les activitats socioeconòmiques i les realitats de l’ús social. 

És remarcable, però, l’èxit aconseguit en l’ordenació de l’ús social del Parc durant tots aquests 
anys mitjançant una gestió acurada de les autoritzacions, la canalització i filtratge de les 
activitats, el convenis amb entitats, les taules amb tècnics municipals, la utilització de TIC’s i la 
utilització d’elements fortament identificadors del Parc. 

Les masses forestals actuals són conseqüència de l’activitat antròpica que precisen d’una 
gestió activa, tant en els terrenys públics com en els privats. En aquest sentit la 
complementarietat entre l’activitat forestal, agrícola i ramadera pot ser una bona estratègia en 
la direcció del Pla Agropecuari del Parc, recentment aprovat. 

Per la valorització dels productes agraris hi ha dos línies endegades pel Consorci que caldria 
incentivar, es tracta dels aprofitaments energètics de les masses forestals i de la potenciació de 
productes que portin la marca Collserola com un valor afegit garantia d’un procés i d’una 
qualitat que ve validada per l’òrgan de gestió del Parc.  

Entre les múltiples qüestions i problemes que afecten la gestió i la protecció de l’ espai natural 
destaca la problemàtica associada a l’ocupació il·legal del territori. Per resoldre aquesta qüestió 
cal, per una banda,  una forta implicació de totes les institucions responsables amb una 
aportació dels recursos necessaris per poder garantir les mesures de vigilància i disciplina; i, 
per una altra, buscar mesures de col·laboració público privada per lluitar contra l’abandonament 
dels edificis i les finques. 

Per estimular la gestió i conservació de les finques i els edificis de titularitat privada del Parc cal 
reformular els usos i normativa de manera que es pugui facilitar l’activitat en aquests indrets. 
Això vol dir reestudiar el règim d’usos i normativa de les actuals qualificacions urbanístiques del 
PGM. Per tant, és en aquest context on s’ha d’encabir, de forma equilibrada, el 
desenvolupament d'activitats que generen riquesa i que ajuden a gestionar el territori i 
contribueixen a preservar els ecosistemes, la biodiversitat i el paisatge. 

En concret caldria revisar tant el reconeixement i major definició dels paràmetres urbanístics 
dels edificis dotacionals no vinculats directament als objectius del Parc com la concreció dels 
usos dotacionals admesos en la transformació de les edificacions tradicionals, especialment en 
les noves modalitats de turisme i de lleure respectuosos amb l’espai natural, que han demostrat 
la seva utilitat com a font d’ingressos i de manteniment del territori a l’interior del Parc. Una altra 
qüestió és la revisió de la necessitat que aquestes dotacions siguin de titularitat pública o 
privada només quan no tinguin finalitat de lucre. La rendibilitat econòmica és l’única que pot 
incentivar a la iniciativa privada per a assumir els enormes costos d’una restauració i 
manteniment del patrimoni construït, a la vegada que la presència de l’activitat humana a 
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l’interior del Parc és l’eina que s’ha demostrat més eficaç per a una conservació de l’espai 
natural.  

També caldria revisar l’obligació de vincular l’ús residencial de les edificacions tradicionals a 
l’activitat agrària (que també caldria redefinir), a més de posar al dia les previsions sobre el dret 
de superfície a les edificacions fora d’ordenació. En definitiva, cal iniciar una política clara de 
gestió del patrimoni públic que, juntament amb els nous instruments legals i de planificació, 
serveixin per a aconseguir de forma més eficient els objectius superiors de conservació i 
protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola. Si els darrers anys s’ha posat sobretot 
l’accent en la realització de moltes i diverses obres de millora i revalorització de l’espai natural, 
els propers anys s’ha de donar un impuls cap a la consolidació d’un patrimoni públic del sòl 
com a millor garantia per a la conservació del Parc cap a les futures generacions. 

Pel que fa als recursos del lleure, tot i la bondat del model del PEPCo, es constata la rigidesa 
de la zonificació prevista. En general, s’han desenvolupat  les àrees de tractament específic 
més estratègiques situades a l’interior del Parc i resten per materialitzar les àrees de vora, tant 
dins com fora del Parc. Es considera important poder disposar d’una reserva de superfície per 
a implementar, a mesura que es manifesti la seva necessitat, instal·lacions i equipaments de 
suport per l’ús del Parc, sense que s’hagi de determinar exactament a priori les seva ubicació.  

Infraestructures i Serveis 

Les infraestructures viàries, energètiques i altres d’interès general poden provocar un fort 
impacte dins del Parc i, per tant, el control de les pertorbacions associades a aquestes 
infraestructures és una de les línies prioritàries de gestió. S’han de donar instruments per tal 
que es puguin gestionar els informes i les mesures associades a la implantació i manteniment 
d’aquestes instal·lacions. 

Un aspecte important en la gestió de les infraestructures és introduir el concepte de que les 
noves instal·lacions no s’acumulin indefinidament, de manera que la implantació de noves 
infraestructures contempli la restauració de les obsoletes i la racionalització i compactació de 
traçats. 

Cal aprofundir en la normativa i condicions d’ús dels camins, establint quins són els que 
admetent activitats col·lectives de gran format i quins haurien de ser restringits únicament  a 
grups reduïts; en quines èpoques de l’any poden ser usats o no; i veure si s’han de segregar 
usos en funció de les activitats o dels horaris de coincidència. 

El patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontol ògic  

Al llarg d’aquest anys de protecció efectiva del Parc de Collserola, tot i que el patrimoni 
arquitectònic i arqueològic ha format part de l’estratègia d’ordenació i estructuració del Parc, 
aquesta no ha estat la primera prioritat en quant a la inversió (es consideraven prioritàries altres 
àrees). D’altra banda, tant pel que fa a l’adquisició d’edificacions com a les actuacions de 
recuperació de patrimoni, no s’han seguit les estratègies previstes. Quant als escenaris 
d’adquisicions del PEPCo, es constata una manca de recursos i una disminució de la 
necessitat d’edificis de dotació. Aquesta reducció es deu en part a un canvi en les activitats de 
lleure. Les actuacions s’han produït de manera oportunística en elements que no 
necessàriament foren proposats al catàleg. 

S’ha d’abordar una revisió del catàleg del patrimoni construït. S’han de revisar els elements 
patrimonials a conservar, més enllà de les masies tradicionals, i verificar l’estat actual de moltes 
de les edificacions. També cal valorar la possibilitat que els edificis que actualment estan 
destinats a dotacions però que no tenen un valor arquitectònic s’excloguin de la protecció per 
raons arquitectòniques. 
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Així mateix, la revisió del catàleg dels elements protegits no només hauria de posar al dia les 
edificacions que ja han estat enderrocades o que estan en situació de ruïna, sinó també 
coordinar-se amb els catàlegs locals existents tant arquitectònics com arqueològics. 

La protecció dels elements històrics més valuosos és difícil i econòmicament costosa, per tant, 
convé una política comuna d’administracions i institucions privades que promoguin les seves 
restauracions i divulgació cultural. Així mateix, els grans equipaments, infraestructures i/o 
empreses, ubicades en el context territorial del parc són elements que tenen una incidència 
important i, en menor o en major mesura, un impacte. Caldria definir un marc de relació i 
vinculació amb el Parc, amb repercussions econòmiques en vers la millora de la gestió i 
protecció del parc, bé sigui amb accions directes o bé amb aportacions monetàries per a dur a 
terme aquestes actuacions. 
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4.3. El planejament territorial, sectorial i urbaní stic 

4.3.1. El planejament territorial i sectorial 

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

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

a. Planejament territorial 

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

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

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

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

D’altra banda, el planejament sectorial, està específicament destinat a ordenar un aspecte de la 
realitat territorial: els espais d’interès natural, cicle de l’aigua, la producció i distribució 
d’energia, etc. 

Dels plans sectorials en relació amb els espais d’interès natural, cal destacar el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) que el 1992 va incloure bona part del Parc de Collserola amb l’objectiu  
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que, de manera preventiva, s’apliqués el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació 
urbanística. L’àmbit de protecció de la serra de Collserola és el mateix que el PEPCo excloent 
les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable. El 2010, amb la declaració com a Parc 
Natural, s’incorpora 39 sectors d’ampliació al límit del PEIN que comporta l’ampliació de la 
superfície protegida pel PEIN en 779,29 ha. 

El 1997, la Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 va incloure la serra de Collserola en la 
Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) dins de la tipologia d’espais de 
muntanya litoral. La serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i 
hàbitats d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa d’una situació 
estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. 

Els terrenys de Collserola al estar inclosos en espais naturals protegits i espais d’interès 
connector, el Pla General de Política Forestal (PGPF) delimita la serra de Collserola com a 
terreny forestal d’especial interès i estableix un règim de compatibilitat d’activitats i usos 
forestals. El PGPF constitueix el nivell superior de planificació de la superfície forestal de 
Catalunya i s’haurà de desenvolupar a través del Pla d’ordenació dels recursos forestals 
(PORF). Aquests PORF d’àmbit regional (per la RMB encara s’ha de redactar) esdevindran, al 
seu torn, el marc de planificació obligatori dels instruments d’àmbits inferiors: els Plans 
municipals o supramunicipals forestals, els Plans d’ordenació forestal, els Plans tècnics de 
gestió i millora forestal i els Plans simples de gestió i millora forestal. 

En relació amb el paisatge, el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
que estableix el marc normatiu de les polítiques i les actuacions en matèria de paisatge a fi de 
preservar-ne els valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics, delimita Collserola 
com a unitat de paisatge amb els seus trets distintius i principals valors, i avalua les debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats. Estableix uns objectius: uns paisatges naturals i forestals 
de Collserola ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i que 
compaginin l’activitat agropecuària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi; 
un paisatge de rieres i cursos d’aigua protegits davant transformacions discordants amb la seva 
rellevància ambiental i paisatgística; unes infraestructures lineals i de telecomunicacions 
integrades en el paisatge; un paisatge amb un ric patrimoni històric valoritzat i vinculat amb el 
paisatge que els envolta; un sistema d’urbanitzacions compactes i ordenades, integrat en el 
territori, i ben relacionat amb l’entorn forestal; unes fites preservades i revaloritzades, que es 
mantinguin com a referents visuals i identitaris de qualitat; un sistema d’itineraris i miradors que 
emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels 
paisatges de Collserola. També realitza una sèrie de propostes de criteris i accions dirigits 
prioritàriament a la protecció, a la gestió i a l’ordenació. 

En relació amb el cicle de l’aigua, cal destacar el Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFC) que realitza una anàlisi i una diagnosi dels recursos hídrics de tota la 
conca fluvial de Catalunya, les demandes d’aigua actuals i futures, i preveu les mesures 
bàsiques o complementàries necessàries per assolir quatre grans temàtiques: la millora de la 
qualitat hidromorfològica i biològica del medi; la gestió de la demanda i dels recursos hídrics; la 
millora de la qualitat de les aigües; la modernització de regadius. La serra de Collserola es 
caracteritza per cursos d'ordre menor on no s'ha realitzat la modelització hidràulica com en el 
cas de la planificació dels espais fluvials (PEF). Així doncs, els límits de la zona potencialment 
inundable de Collserola es representen amb criteris geomorfològics i es considera que inclou la 
totalitat de la plana d'inundació i la primera terrassa, mentre que les terrasses més antigues 
s'interpreten com a no inundables. Tot i això, el PEF del Llobregat delimita certs espais de la 
serra de Collserola com a zona inundable de la riera de Vallvidrera i la de Rubí. El PEF del 
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Besòs també delimita certs espais de Collserola com a zona fluvial, sistema hídric i zona 
inundable de la riera de Sant Cugat. 

Pel que fa a vectors ambientals més relacionats amb fluxos metabòlics i de qualitat ambiental, 
el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (PECAC) inclou la serra de Collserola com a 
zona geogràfica destacable sobre l’actual situació mediambiental de Catalunya. El PECAC 
desenvolupa estratègies de coordinació per assegurar que el PGPF tingui com a uns dels seus 
eixos vertebradors l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com en el cas de Collserola. 
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) inclou tots els municipis que 
formen part de Collserola com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, zones 
que sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per NO2 i PM10. El PAMQA 
estableix l’obligatorietat, en tots els municipis inclosos dins d’aquesta zona, de redactar un 
PMU per als seus municipis amb l’objectiu de reduir les emissions associades a la mobilitat. 

A nivell metropolità, trobem el Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB (PSAMB), que integra de 
forma coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques sectorials 
metropolitanes (urbanisme, transport i mobilitat, etc.) que siguin competència de l’AMB. El 
PSAMB preveu estratègies per superar els processos de fragmentació existents i millorar la 
funcionalitat ecològica d’espais amb un grau d’aïllament molt alt actualment com Collserola, 
millora del coneixement de la biodiversitat i dels serveis ambientals que ofereix Collserola; 
avaluació de l’impacte de la contaminació lluminosa i plantejar mesures correctores; per citar 
les més rellevants. 

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

El Pla director d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) preveu també 
l’ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès a través d’un nou túnel d’uns 5 
km de llargada a través de la serra de Collserola (Túnel d’Horta). 

D’altra banda, les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) són el marc orientador per a 
l’aplicació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius 
temporals, propostes operatives i indicadors de control. Les DNM s’apliquen a tot el territori de 
Catalunya i tenen la naturalesa de pla territorial sectorial amb adequació a les directrius 
establertes pel PTGC. Les DNM han de servir per a l’elaboració dels PDM i PMU. En aquest 
sentit, el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM), conté 75 
mesures, de les quals una bona part afecten a la mobilitat del corredor Collserola. D’aquestes 
mesures cal destacar: el seguiment de la redacció i el desenvolupament dels PDU i POUM en 
referència a la concreció dels objectius de mobilitat del PTMB; el seguiment de les reserves de 
sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat; el programa i criteris de disseny de les 
noves infraestructures viàries; la reducció de la contaminació acústica a les xarxes de mobilitat 
interurbanes; la millora de serveis a les xarxes de metros comarcals del Baix Llobregat i Vallès 
Occidental (FGC). 
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A nivell metropolità, el Pla metropolità de mobilitat urbana AMB (en redacció) haurà de contenir 
estratègies de mobilitat sostenible de l’AMB, el pla d’accés als sectors industrials i definir la 
xarxa viària bàsica metropolitana, la qual també transcorre per Collserola. El Pla no ha d’estar 
vinculat per les mesures proposades pels PMU, atès que afecten àmbits competencials 
diferents. La xarxa viària secundària local es correspon a la planificació de la mobilitat 
municipal i, per tant, les estratègies que determini el PMU es podran incorporar al POUM 
corresponent. 

Per acabar, en l’anàlisi de la incidència d’altres plans sobre Collserola cal també mencionar, tot 
i que no sigui de caire autonòmic com tots els analitzats fins al moment sinó estatal, el de 
Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2019, per la seva implicació directa en 
la identificació de les infraestructures energètiques planificades a tot el territori espanyol. El Pla 
preveu la creació d’una línia de 400 kV que connectaria Sentmenat i Sant Just Desvern a 
través de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i la serra de Collserola. 
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Imatge 09:  Índex I2 de valoració de la biodiversitat a l’AMB. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 13:  El sistema de parc forestal del PGM de 1976 ocupava el 74% de l’àmbit 
actual del Parc Natural. Font: AMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10:  Exemple representatiu de la qualificació com a equipament d’àmbit metropolità 
(clau 7c) d’uns terrenys que en la realitat són camps de conreu (Cerdanyola del Vallès).  
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4.3.2 El planejament urbanístic 

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

En aquest apartat, es fa la síntesi i la diagnosi del planejament urbanístic metropolità, 
focalitzant en el PGM i el PEPCo en tant que són les principals figures de planejament 
urbanístic que regulen el Parc Natural de la Serra de Collserola, a banda de referir per la seva 
incidència les determinacions de caràcter urbanístic que conté el Decret 146/2010, de 19 
d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals 
parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.  

Determinacions de caràcter urbanístic del Decret 14 6/2010 

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

En relació amb el règim urbanístic: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- D’ordenació específica, que són els espais amb una presència significativa d’habitatges 
o àmbits d’equipaments a desenvolupar. 
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- D’enllaç, que són espais que formen part del sistema general d’espais lliures, aptes per 
a la contenció del creixement urbà, i que es configuren com a portes d’entrada al Parc 
amb un ús social més intens. 

El planejament urbanístic general 

El Pla general metropolità (PGM) de 1976 

Objectiu principal: 

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

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

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

Previsions en relació amb els espais rústics no forestals: 

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

Sòl destinat a usos urbans: 

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

Previsions en relació amb la xarxa viària: 

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

Patrimoni construït i assentaments edificatoris fora d’ordenació: 

Per últim, en relació amb el patrimoni construït, el PGM de 1976 va qualificar menys d’una 
desena d’àmbits com a zona de verd privat d’interès tradicional (clau 8b), i va deixar en situació 
de fora d’ordenació diversos assentaments edificatoris com ara Sol i Aire, Sant Medir, etc. Per 
les quals es preveia l’extinció, ja fos immediata (mitjançant l’expropiació) o diferida (a través del 
dret de superfície, amb una durada màxima de 75 anys). 
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Diagrama 14:  Qualificacions de rústic protegit de valor agrícola (clau 24), espai lliure 
permanent (clau 26) i parc forestal de repoblació (clau 28) que la Modificació del PGM de 
1991 va incorporar al sistema de parc forestal de conservació (clau 27). Font: AMB. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11:  Qualificacions urbanístiques en l’àmbit de Les Planes de Sant Cugat abans 
(imatge de l’esquerra) i després (dreta) de la Modificació del PGM de 1991.  
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Evolució del PGM des del 1976 fins a l’actualitat 

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

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

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

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

- Regularitzar la urbanització de Les Planes de Sant Cugat. 

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

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

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

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

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

Les modificacions que possibiliten la implantació o l’ampliació d’equipaments i serveis tècnics, 
entre les quals destaca la que fa referència al desenvolupament i ampliació del Tibidabo. 
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El PGM vigent 

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

Objectiu principal: 

L’objectiu original del PGM de protegir el patrimoni natural de Collserola i fomentar l’ús públic 
del Parc segueix plenament vigent i s’ha vist reforçat pel conjunt de modificacions puntuals 
aprovades. Actualment, 6.865 ha (el 82,7% de l’àmbit del Parc natural de Collserola) estan 
qualificades com a sistema de parc forestal, fet que en garanteix la preservació com a espai 
lliure i l’ús públic. 

Sòl urbà i urbanitzable: 

Sí que s’ha produït un canvi notable en relació amb la superfície de sòl urbà i urbanitzable, que 
respecte el PGM de 1976 ha disminuït en 341 Ha, representant actualment menys del 6% de 
l’àmbit del Parc (quan el 1976 totalitzava unes 824 Ha, el 10% del Parc Natural). 

Zones verdes situades en els límits del Parc: 

Com a resultat del desenvolupament i la reordenació dels sectors situats als límits del Parc han 
aparegut 80 noves ha qualificades de parcs i jardins urbans actuals i de nova creació (claus 6a 
i 6b). En canvi, la superfície de parcs i jardins urbans d’àmbit metropolità ha disminuït en 36 Ha, 
resultant un increment general de zones verdes de 44 Ha. 

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

Si se suma la superfície de parcs urbans amb la de parcs forestals, resulta que la superfície del 
sistema d’espais lliures representa actualment un 87% de l’àmbit del Parc Natural. 

Previsions en relació amb la xarxa viària: 

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

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

Les reserves d’equipaments, cementiris i serveis tècnics han disminuït lleugerament (50 Ha), 
sense que aquesta disminució suposi un canvi substancial en les previsions del PGM original. 

Patrimoni construït: 

Pel que fa al patrimoni construït, s’han incrementat lleugerament els sòls qualificats com a zona 
de verd privat d’interès tradicional (9 Ha), tot i que la majoria de les masies i cases rurals 
tradicionals continuen estant en sòls del sistema de parc forestal. En aquest sentit, cal destacar 
que la MPGM de l’any 1991 va modificar la normativa del sistema de parc forestal de reserva 
natural (clau 29) amb la finalitat de permetre la rehabilitació i conservació de les edificacions 
tradicionals incloses en aquesta qualificació. 

Assentaments edificatoris fora d’ordenació: 

Per últim, en relació amb els assentaments edificatoris fora d’ordenació, la majoria continuen 
en aquesta situació, a excepció de la urbanització de Les Planes de Sant Cugat, que es va 
regularitzar mitjançant la modificació de l’any 1991; i del Turó del Quirze, que es va extingir en 
la seva totalitat mitjançant l’expropiació i l’enderroc de les edificacions. També s’han constituït  
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Taula 32:  Classificació i qualificació del sòl en l’àmbit del Parc Natural de Collserola, 
segons el Refós de planejament de l’AMB. Font: Elaboració pròpia. 
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Diagrama 15:  Increments (en verd) i disminució (en vermell) del sistema de parc forestal en 
l’àmbit del Parc Natural (1976-2014). Font: AMB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 16:  Comparativa del sistema de parc forestal de reserva natural, clau 29 (verd) 
amb les reserves naturals parcials que estableix el Decret 146/2010 (marró). Font: AMB. 
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drets de superfície al sector de Les Planes – Vallvidrera, s’han expropiat diverses parcel·les no 
edificades a Sol i Aire i Sant Medir i més recentment s’han establert, en diversos documents de 
planejament, mecanismes per a l’extinció diferida d’algunes edificacions situades als entorns de 
Torre Baró, Les Planes de Barcelona i can Borrull. 

Diagnosi del planejament general vigent (PGM) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistemes d’equipaments, serveis tècnics i cementiris: 

El PGM reserva en l’àmbit del Parc 542 ha per als sistemes d’equipaments, serveis tècnics i 
cementiris. En relació amb aquestes reserves, cal tenir en compte les consideracions següents: 

- Molts d’aquests sòls són camps de conreu o zones forestals que per la seva situació 
tenen un valor estratègic com a espais de transició entre la ciutat i el Parc (qüestió no 
resolta a Collserola). 

- No han estat desenvolupats ni és previsible el seu desenvolupament 40 anys després 
de l’aprovació del PGM.  
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- Formen part de les previsions a llarg termini del PGM, que se sustentaven en els 
elevats índex de creixement i en la conjuntura dels anys 70. En el  

- cas dels cementiris, la reserva de sòl està clarament sobredimensionada, atès el canvi 
de tendència actual cap a la incineració. 

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

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

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

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

D’altra banda, en el cas que una nova regulació normativa permetés que els sòls del sistema 
de parc forestal (o els de la nova qualificació d’espais lliures esmentada anteriorment) 
poguessin acollir els usos de la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable, la incorporació dels 
sòls d’equipaments, serveis tècnics i cementiris a aquest sistema: 

- Faria compatible la correcta gestió dels terrenys (sense limitacions) amb la possibilitat 
d’expropiar-los (quan sigui necessari) per a destinar-los a equipaments i serveis 
comunitaris admesos per la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable. 

- Permetria regular d’una manera més uniforme i congruent tot l’àmbit del Parc a través 
del PEPNat (cal tenir en compte les limitacions actuals del PEPCo, les determinacions 
del qual només són d’aplicació obligatòria en els sòls del sistema de parc forestal). 

- No limitaria el desenvolupament d’aquests sistemes (atès que ja han quedat limitats per 
les determinacions del PTMB i el Decret 146/2010). 

Sistema de parcs i jardins urbans (zones verdes): 

El PGM qualifica 331 ha com a zona verda (en l’àmbit del Parc Natural), de les quals: 

- 19  ha són actuals de caràcter local (clau 6a). 

- 131  ha són de nova creació de caràcter local (clau 6b). 

- 181  ha són d’àmbit metropolità (clau 6c). 

La majoria dels sòls qualificats com a 6a i 6b estan inclosos en sectors de sòl urbà i sòl 
urbanitzable i computen als efectes de complir els estàndards de zones verdes. 

Els sòls qualificats com a sistema de parcs urbans d’àmbit metropolità (clau 6c), a l’igual que 
passa amb les reserves d’equipaments, ocupen sòls amb un important valor estratègic com a 
espais de transició entre la ciutat i el Parc i limiten els usos en aquests terrenys. 
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Diagrama 17:  Sòls qualificats d’equipaments (blau) i cementiris (verd) en l’àmbit i en el 
perímetre del Parc Natural. Font: AMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 18:  Sòls qualificats de zona verda en l’àmbit i en el perímetre del Parc Natural. 
Font: AMB. 
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Per la seva banda, el Decret 146/2010 limita el desenvolupament de les zones verdes incloses 
dins l’àmbit del Parc. 

Per tot això, i amb la finalitat que les zones verdes es gestionin de manera coherent amb la 
condició de Parc Natural, es podria valorar la possibilitat d’incorporar els sòls qualificats de 
zona verda al sistema de parc forestal o a la nova qualificació d’espais lliures de Collserola 
esmentada. 

Sistema viari: 

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

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

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

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

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

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

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

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

En els casos en què els sectors estan íntegrament inclosos dins l’àmbit, s’ha d’eliminar el 
sector i classificar el sòl com a no urbanitzable. Quan sigui necessari mantenir el sostre per  
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Diagrama 19:  Esquema viari amb les reserves d’escala metropolitana del PGM. Font: 
Barcelona Regional. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12:  Sòls qualificats de reserva de sistemes, clau 9, en verd fosc (Les Planes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20:  Comparativa entre els sòls qualificats de zona en sòl urbanitzable l’any 1976 
(groc) i l’any 2014 (vermell). Font: AMB. 



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

Avanç de Pla 

 

 

 

cobrir les previsions de creixement del municipi, es pot plantejar el trasllat de l’edificabilitat a 
zones adients amb capacitat per a materialitzar-lo.  

Assentaments edificatoris fora d’ordenació: 

Després de 38 anys de vigència del PGM es constata que no s’han extingit les urbanitzacions 
de Sol i Aire, Sant Medir, Mas Fortuny i cal Notari. 

El PTMB i el PGM ja estableixen mecanismes per a la seva extinció (ja sigui de manera 
immediata o diferida en el temps) i, per tant, no és necessària cap modificació en aquest sentit. 
Algunes d’aquestes urbanitzacions han quedat incloses en els espais de regulació especial 
(ERE) del Decret 146/2010. 

Altres realitats existents en el sistema de parc forestal: 

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

Connectivitat del Parc Natural de Collserola: 

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

També s’ha d’estudiar la permeabilitat, l’accessibilitat i la transició del Parc amb els teixits 
urbans de l’entorn a través de l’anàlisi de l’espai funcional adjacent. 

Reconeixement del sistema hidràulic: 

Per últim, el PGM no va reconèixer els terrenys del sistema hidràulic, que d’acord amb el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) és la part de la zona inundable que es correspon amb 
l’avinguda per al període de retorn de 10 anys (Q10). Per tant, s’ha de reconèixer aquest 
sistema, ja sigui mitjançant una qualificació específica o a través de la normativa del sistema 
d’espais lliures corresponent. 

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

- La Riera de Vallvidrera. 
- La Riera de Sant Cugat. 
- El Torrent de Batzacs. 
- El Torrent del Cargol. 
- La Riera de Rubí. 
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Diagrama 21:  Sistema d’espais oberts: connectors del PTMB. Font: Generalitat de 
Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 22:  El sistema hidràulic: Q10 i connectors fluvials del PTMB. Font: Generalitat de 
Catalunya i Barcelona Regional. 
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El planejament derivat 

El Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) 

Àmbit i limitacions jurídiques: 

El PEPCo es va elaborar en desenvolupament de la normativa del PGM, que estableix que 
s’elaboraran plans especials per a cadascun dels parcs forestals. Tanmateix, el seu àmbit no 
es va limitar al del sistema de parc forestal sinó que va incloure tots els sòls dins d’un àmbit 
predefinit, amb independència de la seva qualificació urbanística, per tal de donar estructura i 
coherència a tot el territori, relligant el Parc tant a l’interior com en relació amb la ciutat. En 
aquest àmbit, el PEPCo estableix determinacions que són d’obligat compliment per als sòls 
qualificats de sistema forestal (73% de l’àmbit), mentre que per a la resta de qualificacions 
urbanístiques regula recomanacions de caràcter paisatgístic amb la finalitat d’aconseguir una 
integració amb el Parc i reduir-ne el seu impacte. 

Naturalesa híbrida: 

Tot i ser un pla especial de protecció d’arrel urbanística, que regula els usos i aprofitaments 
dels sòls qualificats com a sistema de parc forestal, a la vegada conté mesures de protecció i 
conservació del medi natural. Es tracta, per tant, d’un pla híbrid urbanístic i de protecció del 
medi natural. 

Objectius i model de parc: 

L’objectiu del PEPCo és el mateix que el del PGM: preservar els recursos naturals i fomentar 
l’activitat de lleure. Respecte el model de parc, el PEPCo va plantejar Collserola com un territori 
actiu i no tan sols com una zona verda de bosc o jardí. En coherència amb aquesta idea de 
parc, va preveure el manteniment i el foment dels usos agrícoles, ramaders, forestals i de 
lleure, així com la integració amb el teixit urbà i la millora de l’accessibilitat i del paisatge. 

Zonificació: 

Per donar compliment als objectius plantejats, el PEPCo va definir unes unitats de paisatge que 
anomena zones. N’hi ha de tres tipus: zones naturals (representen el 41,7% del Parc), 
seminaturals (48,7 %) i agrícoles (7,8%). 

Les zones naturals, identificades als plànols amb la clau N, són aquelles en les quals 
s’estableix com a objectiu primordial la salvaguarda i la reconstrucció del patrimoni natural i de 
les funcions ecològiques que du a terme. Dins d’aquesta zona, el Pla identifica dues àrees 
d’especial protecció: la Font Groga i la Rierada (clau ape). 

Les zones seminaturals són les que poden acollir un ús de lleure més intens. N’hi ha de dos 
tipus: de caràcter rural i de parc organitzat. Les zones seminaturals de caràcter rural (clau SNr) 
són les que requereixen un tractament i organització més respectuós amb al paisatge rústic. 
Les de parc organitzat (SNp) són les que es destinen específicament a les activitats de lleure. 

Les zones agrícoles (clau A) són les que, per les seves característiques i la seva accessibilitat, 
es consideren idònies per a l’activitat agrícola i la implantació d’explotacions ramaderes. 

Per a cadascuna d’aquestes zones, la normativa del Pla estableix els criteris, condicions, usos i 
aprofitaments que s’hi poden dur a terme, en funció dels objectius plantejats. 

Àrees de tractament específic i paisatgístic: 

A part de les unitats de paisatge o zones, el PEPCo defineix unes àrees de tractament 
específic, que es corresponen amb els indrets on es preveu un ús social més intens, en les 
quals s’admet la construcció d’edificacions culturals o recreatives, amb una edificabilitat 
màxima de 0,025 m2 de sostre per m2 de sòl. Aquestes àrees, que representen un 18% de  
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l’àmbit del Parc, es desenvoluparan mitjançant projectes d’obres, d’urbanització i plans 
especials. 

També defineix uns àmbits de tractament paisatgístic, que es corresponen amb els itineraris 
que articulen el Parc, el comuniquen amb el teixit urbà i li donen estructura global. 

Amb la finalitat de donar una idea més clara de les intencions respecte les àrees de tractament 
específic i dels àmbits de tractament paisatgístic, el PEPCo incorpora una sèrie d’estudis 
particularitzats que tenen validesa com a criteris per a les intervencions que es facin al Parc. 

La regulació dels usos al Parc: 

Es prohibeix l’aprofitament forestal de determinades espècies, així com el basat en criteris 
econòmics en les zones naturals, mentre que s’admet en finques privades en les seminaturals i 
agrícoles. La pastura només s’admet en les zones seminaturals i agrícoles. 

A banda de les zones agrícoles, l’ús agrícola s’admet en la clariana de bosc de les zones 
naturals i seminaturals. 

En les edificacions tradicionals, s’admeten els usos complementaris a l’activitat agrícola 
(sempre que aquesta es mantingui) com la pastura, el lloguer i guarderia de cavalls, refugi per 
a excursionistes, restaurant, etc. 

A banda dels sòls qualificats d’equipaments, les edificacions dotacionals i les edificacions 
tradicionals vinculades a un entorn de jardí que cal conservar, els usos dotacionals (públics i 
privats sense ànim de lucre) s’admeten en les edificacions tradicionals en la clariana quan 
desapareix l’ús agrícola en les zones naturals i seminaturals, i segons el context en les zones 
agrícoles. 

L’ús d’habitatge només s’admet per al treballador agrícola en les edificacions tradicionals amb 
conreu i en la resta d’edificacions tradicionals mitjançant el dret de superfície (per un termini 
màxim de 75 anys). 

D’altra banda, la normativa del PEPCo estableix un seguit de recomanacions de caràcter 
paisatgístic d’aplicació als àmbits no qualificats de parc forestal, entre les quals destaquen les 
que fan referència als sòls qualificats d’equipament, en els quals es limita l’ocupació, 
l’edificabilitat i l’altura de les edificacions, entre d’altres. 

També es regulen les instal·lacions de serveis tècnics i la implantació de noves 
infraestructures, així com les condicions de la xarxa viària interna. 

Patrimoni construït: 

Pel que fa al patrimoni construït, el PEPCo incorpora un llistat de les edificacions i elements 
d’interès que cal conservar per raons històriques, arquitectòniques o paisatgístiques, 
diferenciant entre elements del patrimoni historicoartístic, edificacions tradicionals i dotacionals i 
altres elements construïts d’interès. 

Recomanacions de modificació del PGM: 

El PEPCo proposa un seguit de recomanacions de modificació del PGM que són, a grans trets, 
les següents: 

- Desclassificar diversos àmbits de sòl urbanitzable (sector del Terral, Vall de Sant Just, 
can Cuiàs de Sant Feliu, etc.). 

- Legalitzar la urbanització de Les Planes de Sant Cugat del Vallès. 

- Suprimir la reserva viària corresponent a la via de cornisa i ajustar el traçat de la resta 
de reserves viàries de caràcter metropolità. 
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Diagrama 23:  Patrimoni: edificacions tradicionals reconegudes pel PEPCo. Font: CPNSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 24:  Titularitat del sòl: propietat pública (vermell) i parcel·les privades majors de 
25 Ha (blau). Les parcel·les regruixades en vermell es corresponen amb els sòls públics 
adquirits a partir de l’aprovació del PEPCo. Font: CPNSC. 
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- Eliminar algunes reserves d’equipaments qualificant el sòl com a parc forestal. 

- Classificar com a sòl no urbanitzable diversos sòls qualificats d’equipaments, parcs 
urbans i serveis tècnics (zones verdes de can Castelló i can Costa, àrea del parc 
d’Abadal, etc.). 

- Ajustar l’àmbit d’alguns sectors pendents de desenvolupament situats al límit del Parc 
(sector Riera Nova, Mas Lluhí). 

Algunes d’aquestes recomanacions de modificació del PGM ja s’han dut a terme, especialment 
les que fan referència a desclassificar diversos àmbits de sòl urbanitzable (com s’ha comentat 
en l’apartat de l’evolució del PGM del 1976 fins a l’actualitat). 

Gestió del Parc: 

En relació amb la gestió, el PEPCo estableix la necessitat de crear un organisme autònom que 
permeti gestionar el Parc de manera global i regula la participació d’aquest organisme en els 
tràmits administratius per a l’atorgament d’autoritzacions i llicències municipals. 

Pla econòmic financer: 

També inclou un Pla econòmic financer, amb tres escenaris en funció del grau d’intervenció de 
l’administració pública: 

- Escenari mínim, que parteix del supòsit que només és necessària l’adquisició del sòl on 
s’intervingui directament mitjançant projectes (les àrees de tractament específic). 

- Escenari mitjà, que suposa que l’administració també s’haurà d’encarregar directament 
de la gestió forestal com a conseqüència de la seva baixa rendibilitat. 

- Escenari màxim, que pressuposa que l’administració haurà d’adquirir també les zones 
agrícoles i gestionar-les directament. 

El Pla estableix criteris d’intervenció i fa una valoració exhaustiva de cadascun dels tres 
hipotètics escenaris. No obstant, no inclou un pla d’etapes concret sinó que es concep com una 
guia de referència per al desenvolupament del PEPCo. Tampoc es tenen en compte les 
despeses de manteniment. 

Altres plans derivats aprovats des del 1976 fins a l’actualitat 

Des de l’any 1976 fins a l’actualitat s’han aprovat més de 90 documents de planejament derivat 
en l’àmbit del Parc (entre plans parcials, de millora urbana i especials). 

La totalitat dels plans parcials i els plans de millora urbana detectats estan situats a les vores i 
inclouen només una part dels seus terrenys dins de l’àmbit del Parc Natural. De l’anàlisi 
d’aquests plans, es constata la tendència general de situar les zones verdes en l’àmbit de Parc. 
En alguns casos, la regulació d’aquestes zones té per objectiu fer compatible la naturalesa 
forestal dels terrenys amb la seva qualificació com a zona verda. 

Pel que fa als plans especials, cal destacar que 30 d’ells s’elaboren amb la finalitat d’implantar 
equipaments, dotacions, serveis tècnics i altres usos admesos pel PEPCo. D’aquest 30 plans 
especials: 22 abasten sòls qualificats com a sistema de parc forestal, 5 abasten sòls 
d’equipament, 2 abasten sòls del sistema de cementiris, i un abasta sòl qualificat com a zona 
de verd privat d’interès tradicional. Si els agrupem en funció de l’ús: 16 dels plans tenen com a 
finalitat implantar equipaments i dotacions de caràcter col·lectiu, 4 d’ells implanten serveis 
tècnics, 3 fan referència a explotacions de recursos naturals (pedreres), 3 a l’ús d’habitatge, 2 a 
cementiris, 2 a l’ús agrícola, 1 a l’ús ramader i un altre a la implantació d’una gasolinera. 
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Diagrama 25:  Comparativa entre les àrees de tractament específic i paisatgístic del PEPCo 
i les reserves naturals (marró) i ERE (blau i vermell) del Decret 146/2010. Font: AMB i 
CPNSC. 
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També s’han aprovat 2 plans especials en desenvolupament de les previsions del PEPCo 
(àrees de tractament específic), que es corresponen amb el sector de la Vil·la Joana i el torrent 
de can Cerdà; i 11 plans especials de protecció del patrimoni. 

Diagnosi del planejament derivat (PEPCo) 

Zonificació del Parc: 

La zonificació del PEPCo (àrees naturals, seminaturals i agrícoles) no és coincident del tot amb 
les qualificacions del PGM ni amb els àmbits de reserva natural parcial del Decret 146/2010. Si 
tenim en compte que, a més, el PEPCo defineix i regula uns àmbits de tractament específic i 
paisatgístic, ens trobem davant d’una multiplicitat de qualificacions, propostes i criteris 
d’ordenació i regulació del sòl que dificulta enormement la gestió del PEPCo i la definició dels 
usos i aprofitaments admesos en un àmbit determinat. Així mateix, el PEPCo conté algunes 
llacunes quant als paràmetres urbanístics per a determinats usos admesos. 

També cal tenir present que l’estructura de la propietat no correspon amb la zonificació del 
PEPCo, incrementant la dificultat de gestionar les finques de forma global, atès que els 
paràmetres urbanístics de desenvolupament dels usos es defineixen a partir de la zonificació i 
no dels requeriments tècnics, paisatgístics i ambientals que justifiquen l’activitat i la seva 
integració en l’entorn. Això ha comportat en ocasions no poder desenvolupar determinats 
projectes valorats positivament per la gestió del Parc per una qüestió merament formal de no 
compliment dels paràmetres urbanístics, ja que les superfícies de la finca  eren insuficients per 
a justificar urbanísticament l’activitat d’acord amb les normes del PEPCo. En d’altres ocasions, 
els planejaments especials d’assignació d’usos han estat merament instrumentals per a 
justificar l’ajustament a la normativa urbanística, deixant en un segon terme un anàlisi del 
projecte en relació el medi natural i la gestió del Parc. 

Per això,  tant la Modificació del PGM com el PEPNat que s’estan redactant i tramitant en 
paral·lel han d’abordar la zonificació de l’àmbit del Parc d’una manera global, aportant 
simplificació a la dispersa regulació existent en la normativa i el planejament vigents amb 
incidència al Parc (Llei d’urbanisme, Llei d’espais naturals, lleis sectorials, planejament 
territorial general i sectorial i planejament urbanístic) per tal que els usos i aprofitaments 
permesos no siguin interpretables sinó que responguin a criteris i normes clares i coherents, i 
es permeti un anàlisi de les actuacions o projectes d’intervenció amb especial èmfasi a la 
millora i al manteniment dels valors ecològics de la Serra de Collserola des d’una visió global i 
integradora del medi ambient.  

En aquest sentit, s’ha de simplificar l’actual zonificació del PEPCo, ordenant el sòl de forma 
general a tot el Parc, permetent els mateixos usos i aprofitaments, d’acord amb la clarificació 
dels usos admesos al sistema d’espais lliures que es proposa articular mitjançant la present 
modificació del PGM, en base a uns criteris d’ordenació que es materialitzen mitjançant plans 
urbanístics o sectorials, que han de ser informats favorablement per l’òrgan gestor del Parc i 
aprovats per l’Administració competent. 

Àrees de tractament específic i paisatgístic: 

Les intervencions que s’han dut a terme al Parc des de la creació de l’òrgan de gestió l’any 
1987 (unes 50 aproximadament) no coincideixen exactament amb les àrees de tractament 
específic definides pel PEPCo. Així mateix, de les anomenades àrees fortament organitzades 
(àrees on es preveu un ús social més intens) tan sols se n’ha desenvolupat una (la del Parc de 
Vallvidrera i del sector de la Vil·la Joana, mitjançant un pla especial).  
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D’altra banda, cal tenir en compte els canvis esdevinguts en la manera d’utilitzar el Parc per 
part dels usuaris, atès que s’ha passat d’un ús concentrat (àrees de pícnic i costellada) a un ús 
més dispers (córrer i bicicleta de muntanya). 

Com a conseqüència, s’ha de valorar la conveniència de mantenir aquestes àrees. Una 
possibilitat és eliminar aquestes àrees de tractament específic i paisatgístic del PEPCo i  

preveure que siguin els ajuntaments i l’òrgan gestor, mitjançant plans especials i projectes 
específics, els que defineixin quines actuacions públiques s’han de dur a terme en cada àmbit 
(en funció de les necessitats i dels recursos disponibles). Una altra opció és mantenir aquestes 
àrees però ajustant el seu nombre, dimensió i localització a les necessitats i les previsions de 
desenvolupament actuals i als requeriments de tipus ambiental i ecològic. 

Usos i aprofitaments: 

Tal i com s’apunta amb la zonificació, el nou planejament que s’elabori ha d’abordar una revisió 
dels usos i aprofitaments permesos respecte al  PEPCo. L’existència d’un medi natural en 
constant evolució i l’experiència de la gestió del Parc els darrers 25 anys han constatat que la 
millor gestió per a conservar un espai natural com la Serra de Collserola és la intervenció sobre 
el medi. D’altra banda, la vigent Llei d’urbanisme admet l’ús d’habitatge familiar, turisme rural, 
d’educació en el lleure, artesanal, artístic i restauració en les construccions tradicionals (masies 
i cases rurals) situades en el sòl no urbanitzable. 

En canvi, el PEPCo només permet l’ús d’habitatge familiar per al treballador agrícola en les 
edificacions tradicionals amb conreu, mentre que en les edificacions sense conreu, l’ús 
d’habitatge només s’admet a través del dret de superfície i limitat a un termini màxim de 75 
anys. El PEPCo, per tant, no admet en les edificacions tradicionals el turisme rural ni els altres 
usos en sòl no urbanitzable previstos a la Llei d’urbanisme si no estan vinculats a una activitat 
de conreu en funcionament. Així mateix, els usos dotacionals de titularitat privada només estan 
permesos en el cas que l’entitat gestora de l’equipament no tingui ànim de lucre.  

Pel que fa als aprofitaments forestals i ramaders, el PEPCo només admet els aprofitaments 
forestals a les finques privades de les zones seminaturals i agrícoles i prohibeix la pastura a les 
zones naturals. Aquesta regulació dificulta la correcta conservació del patrimoni natural atès 
que és necessari intervenir en els boscos  per garantir el seu correcte manteniment i disminuir 
el risc d’incendi.  

Com a conseqüència, i en funció dels inputs que arribin des dels diversos vectors ambientals, 
s’han de reconsiderar els usos i les condicions dels previstos en la Llei d’urbanisme per al sòl 
no urbanitzable que es poden admetre al Parc Natural, sempre en el marc de la finalitat de 
gestionar de forma global les finques i millorar l’estat de conservació de les masses forestals i 
dels espais oberts de la Serra. 

Patrimoni construït: 

En primer lloc, manca una revisió del catàleg del patrimoni construït. D’una banda, des de 
l’aprovació del PEPCo els municipis així com la Generalitat de Catalunya han aprovat els 
catàlegs de protecció del patrimoni arquitectònic. D’altra banda, les darreres intervencions en 
les fonts del Parc o les cabanes de pedra seca posen de manifest el vast i ric patrimoni existent 
a la Serra.  

En segon lloc, s’ha constatat que la limitació dels usos en les edificacions tradicionals, 
juntament amb la manca de recursos pressupostaris de l’administració pública per intervenir en 
aquestes edificacions, ha comportat que moltes d’elles no existeixin o estiguin en un estat 
constructiu molt precari, a banda de dificultar la seva conservació i rehabilitació per als 
propietaris. Com a conseqüència, es produeix una desvalorització del patrimoni construït, una 
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disminució de la vitalitat del Parc, un deteriorament de les finques (l’administració pública no es 
pot fer càrrec del manteniment de totes elles) i una disminució de la qualitat del paisatge. 

Per això, amb coherència amb el model de Parc que es proposa i en concordança amb la Llei 
d’urbanisme i la resta de normativa sectorial, tant la Modificació del PGM com el PEPNat que 
s’estan redactant i tramitant en paral·lel han d’obrir el ventall d’usos admesos en les 
edificacions tradicionals. Ara bé, sens perjudici dels usos admesos, s’han d’establir les  
condicions d’integració ambiental de les construccions, la gestió forestal o ramadera, el 
manteniment dels camins d’accés i la resta d’obligacions que estableix la Llei d’urbanisme per 
als propietaris del sòl no urbanitzable, amb la finalitat de preservar el patrimoni construït i 
millorar el manteniment de les finques.   

En qualsevol cas, l’administració continua tenint la potestat d’aprovar el desenvolupament 
d’aquestes intervencions mitjançant els instruments urbanístics o sectorials existents, sempre 
amb informe previ favorable de l’òrgan gestor del Parc. A més, les construccions i les activitats 
han de ser compatibles amb l’ús públic metropolità del Parc. 

Titularitat del sòl i model de gestió: 

En relació amb les previsions d’adquisició de sòl que preveia el Pla econòmic i financer del 
PEPCo, es constata que no s’han dut a terme, probablement a causa de l’elevat cost econòmic. 
Des del 1991 només s’han expropiat unes 650  Ha de sòl (el 7,8 % del Parc) quan l’expropiació 
prevista pel PEPCo anava de 1.153  Ha (escenari de mínims) fins a 5.848  Ha (escenari de 
màxims). El nou planejament que s’elabori ha de replantejar-se l’objectiu maximalista d’arribar 
al 100 % del sòl públic i explorar altres fórmules de titularitat mixta o privada. En aquest sentit, 
cal tenir present que el Consorci del Parc ja ha arribat a acords amb diversos propietaris que 
han permès intervenir en finques privades per tal de millorar l’estat dels camins públics, etc. 

D’altra banda, amb el context socioeconòmic actual, no es pot plantejar un model de gestió 
basat exclusivament en la capacitat econòmica i d’intervenció de l’administració pública. En 
conseqüència, s’ha d’implantar un sistema de gestió basat en la col·laboració pública i privada, 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat econòmica dels recursos destinats a la conservació i 
millora del Parc. 

Per bé que fins a l’actualitat la inversió de nova construcció de totes les àrees de lleure ha estat 
d’iniciativa pública amb gestió indirecta mitjançant concessions administratives exclusivament 
quant als quioscs-berenadors, s’ha de valorar la possibilitat que algunes d’aquestes 
intervencions (àrees de lleure, aparcaments, restaurants, etc.) així com el manteniment sigui 
d’iniciativa privada, sempre sota la tutela de l’òrgan gestor del Parc. 
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4.3.3. Síntesi i diagnosi del planejament  territor ial, sectorial i urbanístic 

Planejament territorial i sectorial: 

Des de l’aprovació del PEPCo l’any 1987, s’ha desplegat tant la normativa sectorial de caire 
ambiental com la planificació territorial, inexistent aleshores, a excepció de la Llei d’espais 
naturals. A banda de la Llei d’urbanisme, sense ser exhaustiu, es pot fer referència a la 
legislació forestal, de residus, de l’aigua, de contaminació atmosfèrica, lluminosa, soroll, de 
l’accés motoritzat al medi natural o de prevenció d’incendis. A nivell de planificació territorial i 
sectorial destaca el Pla territorial metropolità de Barcelona, el PEIN, la xarxa Natura 2000 o els 
plans d’infraestructures. 

D’acord amb l’anterior, el nou planejament que s’elabori ha de tenir en compte tota la normativa 
i la planificació vigent. D’altra banda, la legislació sectorial en relació als espais de protecció 
especial sempre admet una regulació més estricte per raó  del seu règim. Per tant, el 
planejament ha de basar el seu desenvolupament en concretar el contingut de la legislació i la 
planificació sectorial als objectius específics de protecció dels valors ecològics del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. 

PGM: 

De l’anàlisi del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de  Collserola es desprèn la 
necessitat de redactar i tramitar una modificació del PGM que: 

- Aclareixi la regulació del sistema de parc forestal i els usos admesos en sòl no 
urbanitzable. 

- Ajusti la qualificació de reserva natural per tal que sigui coherent amb les delimitacions 
del Decret 146/2010. 

- Adeqüi les previsions relatives a la xarxa viària i al sistema d’equipaments, serveis 
tècnics i zones verdes en l’àmbit del Parc. 

- Adapti les qualificacions urbanístiques dels sòls amb interès estratègic per als objectius 
de conservació i millora. 

PEPCo 

De l’anàlisi realitzada es desprèn que el PEPCo és un instrument que ha permès assolir els 
objectius (plantejats inicialment) de protegir els valors ecològics de Collserola i potenciar l’ús 
social de la Serra com a parc metropolità. 

Al mateix temps, es conclou que és necessari que s’abordi una revisió del PEPCo, per tal 
d’adaptar les seves determinacions i previsions al context actual en els àmbit següents: 

- Ambiental (situació, coneixement, ecologia, serveis ecosistèmics). 

- Social (canvis de tendència en l’ús del Parc). 

- Econòmic (menor capacitat econòmica i d’intervenció de l’administració pública). 

- Normatiu i legislatiu (directives europees, Llei d’urbanisme, PEIN, Decret de Parc 
Natural, PTMB, etc.). 

De la diagnosi també es desprenen les idees següents: 

El medi natural evoluciona constantment, amb unes dinàmiques pròpies no subjectes a una 
planificació fixa a llarg termini, i les estratègies per a conservar i millorar els valors naturals no 
es poden establir de manera definitiva. Per això, tant la Modificació del PGM com el PEPNat 
que s’estan redactant i tramitant en paral·lel han d’incorporar uns criteris d’actuació globals per 
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a tot el Parc, en coherència amb els valors naturals que han merescut la declaració de parc 
natural, però a la vegada han de dotar la gestió del Parc d’instruments oberts, flexibles i 
adaptables a la realitat canviant del territori i de la societat actual. 

El nou planejament que s’elabori ha d’abordar la revisió i el contingut de la zonificació, les 
àrees de tractament específic i paisatgístic, els usos i aprofitaments, la regulació del patrimoni 
construït, la titularitat del sòl i el model de gestió del Parc per mantenir un model de Parc que 
permeti la conservació i millora dels valors naturals i estratègics de la Serra de Collserola com 
espai lliure dins de l’àrea metropolitana. En aquest sentit, cal que el planejament admeti i reguli 
el desenvolupament d’aquells usos i aprofitaments no només compatibles amb la protecció dels 
valors naturals i estratègics de Collserola sinó que ajudin al seu enfortiment. 

Així mateix, el nou planejament ha de dotar de coherència la gestió del Parc en relació a la 
diversitat d’administracions i de normativa d’aplicació i incentivar la inversió privada en la 
recuperació, millora i manteniment dels recursos naturals i patrimonials del Parc. Per això s’ha 
de tendir a configurar grans àrees de gestió en les quals es permetin usos i aprofitaments que 
assegurin el retorn de la inversió necessària a la vegada que el titular de la gestió (públic, mixta 
o privat) es faci càrrec del manteniment tant dels sistemes naturals (gestió forestal, agrícola i/o 
ramadera) com de les infraestructures del Parc (camins i àrees de lleure) així com del patrimoni 
construït.  
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5. Conclusions de la diagnosi  

De l’anàlisi  realitzada a l’apartat anterior en relació a l’estat actual dels valors ecològics i 
culturals del parc, el seu context social i econòmic i al planejament  s’extreu una diagnosi de 
l’estat actual del Parc natural que se sustenta en els següents punts: 

Ecologia i preservació de la biodiversitat 

Ens trobem davant un marc ecològic complex i canviant que difícilment pot ser governat i 
gestionat mitjançant normes rígides i estàtiques. La integritat del parc es fonamenta en la 
preservació de la biodiversitat, el manteniment i la gestió activa dels processos ecològics i el 
control de les pertorbacions. Els gestors necessiten, a més d'un marc normatiu general,  eines 
dinàmiques per valorar adequadament els projectes que incideixen en aquest espai. 

Quant a la preservació de la biodiversitat, el tractament que s’aplica actualment es basa 
principalment en la prevenció de les afectacions. Només per a aquelles espècies 
ecològicament més rares i sensibles, o pel control de les espècies al·lòctones d’elevat potencial 
colonitzador, s’apliquen tractaments específics. 

El manteniment dels processos ecològics és essencial per la preservació de la biodiversitat i la 
funcionalitat del parc. Potenciar la connexió ecològica dins del parc i cap els espais 
pol·linitzants és cabdal per a superar l’aïllament ecològic que pateix. 

L’equilibri entre les pertorbacions derivades de l’ús social i les activitats del parc, i la 
preservació dels valors ecològics i culturals és determinant per mantenir la integritat i la qualitat 
de l’espai.  Igualment, cal considerar també les pertorbacions derivades dels riscos naturals tals 
com els relacionats amb episodis meteorològics extraordinaris associats amb el canvi climàtic, 
sobre els quals caldrà aplicar mesures de prevenció i control. 

Espais perimetrals 

El Llobregat, el Besòs, la riera de Sant Cugat i els diferents torrents i rieres de l’interior del parc, 
juntament amb els espais perimetrals, juguen un paper molt rellevant en la connectivitat interior 
i exterior d’aquest espai.  Són particularment importants per la gestió del parc i són els que li 
marquen la permeabilitat i la funcionalitat ecològica. 

Els rius, rieres i torrents són indrets on hi ha una gran concentració dels valors ecològics i 
requereixen d’una gestió molt acurada per controlar els impactes  relatius al seu funcionament i 
a les relacions que s’estableixen amb els sistemes naturals i les zones urbanitzades que els hi 
són frontereres. 

En les zones perimetrals és on es manifesten els principals focus de tensió entre el parc i el 
seu entorn urbanitzat,  en forma d’activitats i  ocupacions il·legals. També és on s’originen la 
majoria dels incendis forestals. És, per tant important trobar, juntament amb els municipis i 
altres administracions interessades, fórmules de  planejament, ordenació i gestió per aquest 
tipus d’espais que se situen a cavall entre l’interior i exterior del parc. 

Model d’ús social 

El model d’ús social contemplat pel PEPCo ha estat útil durant molts anys,  però actualment 
està clarament superat. No només per l’increment d’activitats, que ens ha portat fins a una 
situació que pot arribar  a la saturació, sinó també per les noves activitats que han anat sorgint 
en aquests darrers 29 anys, com l’ús multitudinari de la bicicleta, la gran demanda de proves 
esportives de tota mena, o el creixement de l’activitat esportiva nocturna, entre altres. 
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L’augment de la freqüentació també ha aguditzat els conflictes entre activitats, un fet que, tot i 
l’èxit aconseguit en l’ordenació de l’ús social, fa necessari un replantejament de l’organització 
de les àrees de tractament específic definides en l’actual PEPCo. 

Donades les característiques del parc de Collserola, un espai metropolità envoltat  i fragmentat 
pel teixit urbà i les infraestructures, resulta molt difícil compaginar-hi les activitats cinegètiques 
tradicionals amb els altres usos del parc. 

La cacera tradicional, que necessita de grans espais oberts i poca presència humana, queda 
completament alterada en aquest espai, on les activitats lligades al lleure i altres usos de 
caràcter social entren en conflicte amb la cacera tradicional i, a més,  generen un risc potencial 
elevat d’accidents. 

Les poblacions cinegètiques es troben confinades en un espai petit i amb molt poca 
connectivitat amb l’exterior. La presència humana, en el seu interior, suposa una gran pressió 
pertorbadora sobre els hàbitats naturals i, al mateix temps, una creixent interrelació/conflicte 
amb les poblacions humanes i les seves activitats. 

Per altra banda, les sobrepoblacions de determinades espècies, el cas més evident és el del 
senglar, també generen problemes sobre els ecosistemes i la seguretat en les infraestructures. 
Actualment la gestió cinegètica s’organitza en zones de seguretat, àrees privades de caça i 
dues zones de caça controlada. Aquest model de gestió entenem que no és l’òptim i que, 
encara que es tracti d’una competència clarament sectorial, donada la gran transcendència que 
té en tots els nivells, és un tema que s’ha de tractar globalment i amb consens de totes les 
administracions implicades. 

Les activitats de producció de béns orgànics 

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

Pel que fa a l’activitat forestal pública, tal com s’ha indicat en aquest document, s’han endegat 
convenis de concessió de finques públiques de diferent titularitat en favor del Consorci del Parc 
per tal de poder efectuar una gestió unitària, encarada a la prevenció d’incendis i a augmentar 
la resiliència de les masses forestals front diferents tipus de pertorbacions. Amb aquests 
convenis es busca obtenir una economia d’escala que permeti valoritzar productes i reduir al 
mínim els costos de gestió. Són remarcables els resultats obtinguts en l’execució de franges de 
baixa combustibilitat i les actuacions de recuperació del bosc després dels darrers episodis de 
ventades i nevades on, amb l’aprofitament energètic dels productes, s’han aconseguit executar 
els treballs de restauració pràcticament a cost zero. En els terrenys privats s’ha procurat 
promoure la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i la formació d’associacions 
de propietaris forestals per obtenir unes superfícies que permetin actuar en el mateix sentit que 
en el cas de les finques públiques. Actualment es disposa ja de set PTGMF en finques privades 
i està força avançat el procés de creació d’una associació de propietaris forestals. 

Com s’ha indicat amb la potenciació de les activitats agropecuàries es busca trobar un punt 
d’equilibri on, sota la base de la protecció del territori i els seus ecosistemes, es puguin generar 
activitats que creïn riquesa i contribueixin a la preservació dels valors del parc. En aquest 
sentit, el desembre del 2013 es va aprovar el Pla Agropecuari del parc on s’estableixen els 
criteris per la gestió d’aquestes activitats s’orienten, entre altres aspectes, a la producció 
agrícola de Km 0 i a la creació de marques de qualitat amb el segell de Collserola. És també 
remarcable el paper dels ramats d’ovelles gestionats pel Consorci en el manteniment de les 
franges de baixa combustibilitat. 
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Donada l'estructura de la propietat i les limitacions pressupostàries de les administracions, cal 
aprofundir en fórmules de gestió basades en models de col·laboració publico-privades. 

Serveis ecosistèmics 

Com hem analitzat en els apartats anteriors, al parc de Collserola s’hi ofereix una gran quantitat 
de serveis ecosistèmics, des de serveis d’aprovisionament fins a serveis culturals i de lleure. 
Per poder prestar tots aquests serveis i equilibrar-los a la demanda diferencial, la normativa i la 
zonificació actual tenen les seves limitacions, les quals s’han anat manifestant al llarg d’aquests 
29anys de gestió. Pel que fa a la demanda, és interessant remarcar que juntament a una 
demanda lligada a factors econòmics o a grups organitzats que exerceixen una gran pressió, 
també hi ha una demanda oculta, no organitzada però que té una gran transcendència al parc, 
ens referim a famílies, usuaris individuals que passegen o practiquen activitats diverses 
utilitzant el parc com a suport. 

Des de l’aprovació del PEPCo també s’han produït canvis en les valoracions de les formacions 
i les activitats del parc. Així mateix, cal notar el canvi legislatiu que s’ha produït a nivell 
sectorial. Tot plegat fa necessari adaptar la zonificació i la normativa a la realitat actual per tal 
d’ajustar i compatibilitzar la prestació de tots aquests serveis ecosistèmics. 

Patrimoni construït 

A excepció de les edificacions tradicionals transformades en restaurants o serveis dotacionals 
del Parc, la regulació estricte dels usos admesos –que cal emmarcar en un context de 
contenció del procés d’urbanització de la Serra de Collserola- ha tingut l’efecte no desitjat de 
desincentivar la inversió per a la conservació i millora del patrimoni construït. Amb la finalitat de 
garantir el manteniment d’aquest patrimoni en un context de limitacions pressupostàries 
públiques s’ha d’obrir el ventall d’usos urbanístics admesos en les edificacions tradicionals. 
Això ha de permetre la presència permanent de població a l’interior del Parc com a garantia de 
la gestió integral de les finques.  

D’altra banda, la riquesa patrimonial del Parc ha de reflectir-se en l’instrument d’ordenació del 
Parc, per actualitzar el llistat d’elements a protegir segons els diferents catàlegs aprovats i 
incorporar altres elements vinculats al patrimoni natural del Parc, com les fonts o les cabanes 
de pedra seca.  

Paisatge  

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

En els transcurs d’aquests anys s’han controlat i recuperat àrees d’abocaments de terres i 
runes, com per exemple el Turó del Cors o la plaça Mireia, i s’han evitat moltes ocupacions i 
abocaments amb el tancament dels camins i el tractament de les vores de les carreteres però 
encara hi ha problemes importants d’establiment d’horts marginals i barraques pels quals es 
precisen actuacions de neteja i recuperació d’aquests espais. 

En la gestió portada a terme pel Consorci del parc s’han aconseguit èxits importants pel que fa 
al tractament ambiental de les infraestructures que travessen el parc, si be en això hi ha hagut 
una part molt important de negociació amb les diferents companyies de serveis i 
administracions responsables de les infraestructures. Per poder continuar en aquesta direcció 
es precisen de noves eines de planejament que possibilitin una gestió eficaç de les mesures de 
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control d’impacte de les infraestructures actuals i uns criteris clars per la implantació de les 
noves instal·lacions 

Pel que fa a les noves infraestructures, caldrà economitzar el màxim un espai tant valuós com 
és el del parc, restringint les noves implantacions a només aquelles que siguin estrictament 
necessàries en ordre al seu interès general.  La implantació de noves infraestructures ha de 
venir acompanyada a una racionalització de les existents i a la implementació de les 
corresponents mesures correctores per mantenir el control sobre el nivell de pertorbacions que 
es consideri admissible, així com mesures de compensació. 

Model  de gestió  

Des de l’aprovació del PEPCo, l’existència d’un òrgan de gestió permanent dotat de pressupost 
ha permès treballar en la línia de garantir la preservació dels valors ecològics i culturals fent-ho 
compatible amb el desenvolupament de l’ús social del Parc en un context metropolità. 
Transcorreguts 29 anys s’ha de dotar de coherència el model enfortint la relació entre la 
diversitat d’administracions amb incidència sobre el territori i el desplegament de la normativa i 
el planejament territorial, urbanístic i sectorial que conflueixen en l’àmbit del Parc. També s’ha 
de donar resposta a les necessitats de gestionar el Parc de manera flexible i adaptada a les 
realitats canviants, a la vegada que s’ha d’incentivar una gestió global de les finques que 
assumeixi el manteniment dels sistemes, les infraestructures i el patrimoni construït. 

Instrument de regulació  

El medi natural evoluciona constantment, amb unes dinàmiques pròpies no subjectes a una 
planificació fixa a llarg termini, al mateix temps que les estratègies per a conservar i millorar els 
valors ecològics no es poden establir de manera definitiva. Per això s’ha de dotar l’òrgan gestor 
del Parc d’instruments oberts, flexibles i adaptables a la realitat canviant del territori i de la 
societat actual. L’ordenació del Parc ha de superar l’estructura rígida del PEPCo quant a la 
zonificació, les àrees de tractament específic i paisatgístic i els usos i aprofitaments admesos, 
per tal que la regulació urbanística no només assoleixi l’objectiu de la conservació i millora dels 
valors ecològics i culturals de la Serra de Collserola com espai lliure dins de l’àrea 
metropolitana, sinó que també afavoreixi un desenvolupament dels usos i aprofitaments que 
enforteixin la protecció d’aquests valors. 
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1. Objectius i criteris generals 

Els objectius que han de guiar la present Modificació es basen en l’anterior diagnosi de l’estat 
actual del Parc i són els mateixos que els del PEPNat (que s’està redactant i tramitant en 
paral·lel). S’enumeren a continuació: 

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

2. Millorar les condicions de les vores del Parc per tal de disminuir els riscos, assegurar la 
connectivitat ecològica amb els espais lliures de l’entorn, facilitar l’accessibilitat dels 
usuaris al Parc i corregir el caràcter suburbà d’aquests espais. 

3. Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context metropolità. 

4. Mantenir i adequar les activitats de producció de béns orgànics i fomentar l’economia 
verda. 

5. Maximitzar els serveis ecosistèmics. 

6. Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. 

7. Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes. 

8. Afavorir un règim de gestió activa i directa basat en models de col·laboració 
publicoprivats. 

9. Apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat canviant 
del territori i la societat. 

Per assolir els objectius plantejats és necessari adequar les previsions del PGM en l’àmbit del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, especialment pel que fa als usos admissibles al sistema 
de parc forestal i les reserves dels sistemes viari i d’equipaments comunitaris que no s’han 
desenvolupat en els gairebé 40 anys de vigència del Pla. 

Tanmateix, cal tenir en compte que la present Modificació no permetrà assolir tots els objectius 
plantejats sinó que serà mitjançant la combinació dels dos instruments (la MPGM i el PEPNat) 
que es podran assolir aquests objectius. 

D’altra banda, en compliment del principi de jerarquia normativa, la present Modificació ha 
d’adequar les determinacions del PGM per tal que siguin coherents amb el marc legal i 
normatiu vigent, que ha canviat substancialment des de l’any 1976 (Llei d’espais naturals, Llei 
d’urbanisme, PTMB, etc.). 

Per últim, com a criteri general, les propostes de modificació tendiran a simplificar i 
homogeneïtzar la regulació en l’àmbit del Parc, amb la finalitat que el PEPNat sigui l’instrument 
que defineixi el model estratègic i concreti la seva ordenació detallada. 
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2. Objectius específics 

En desenvolupament dels objectius i criteris generals que s’han exposat en l’apartat anterior, i 
d’acord amb les atribucions pròpies del planejament general, s’estableixen els objectius 
específics de la Modificació, que són: 

1. Afavorir el dinamisme dels espais oberts, reconeixent i preservant les clarianes, 
conreus, erms i la resta d’espais que, juntament amb les àrees de bosc, configuren el 
mosaic agroforestal i contribueixen a mantenir la biodiversitat de la Serra de Collserola; 
així com permetre el desenvolupament d’usos ramaders, agrícoles i forestals que 
afegeixen valor al territori i ajuden a preservar els valors ecològics del Parc, reduint el 
risc de les pertorbacions naturals com, entre d’altres, els incendis. 

2. Minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola, afavorint la 
permeabilitat de les infraestructures existents i limitant la implantació de noves 
infraestructures i edificacions a les estrictament necessàries per a satisfer l’interès 
públic general i la correcta gestió del Parc; i reconèixer els sòls i els cursos fluvials 
necessaris per assegurar la connectivitat interior i exterior del Parc Natural, minimitzant 
l’aïllament de la Serra de Collserola respecte la resta d’espais lliures de l’entorn. 

3. Possibilitar la rehabilitació del patrimoni construït que calgui preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històriques i culturals, afavorint la presència i l’activitat humana 
que garanteixi la gestió i custòdia del territori; al mateix temps que garantir el 
desmantellament o la reutilització de les instal·lacions o edificacions sense valor 
patrimonial quan es produeix el cessament o abandonament de l’activitat associada, 
retornant el sòl al destí originari i restaurant paisatgísticament aquests àmbits. 

4. Assegurar un ús social del Parc compatible amb la preservació dels valors ecològics, 
modulant les pertorbacions associades a les activitats de lleure i afavorint la 
concentració d’usuaris en àrees amb una bona accessibilitat i dotació de serveis que 
permetin disminuir la pressió antròpica en àrees més sensibles del Parc. 

5. Evitar el desenvolupament de processos d’implantació urbana a l’interior del Parc. 
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3. Característiques bàsiques de la proposta 

Les propostes es basen en els objectius i els criteris que s’han exposat anteriorment, així com 
en la diagnosi de l’estat actual que s’ha dut a terme des del punt de vista dels valors ecològics, 
el context social i econòmic i el planejament territorial, sectorial i urbanístic. 

S’organitzen en els 5 apartats següents: 

1. Sistema d’espais lliures de Collserola. 
2. Sistema hidrogràfic. 
3. Xarxa viària i ferroviària. 
4. Equipaments, cementiris i serveis tècnics. 
5. Sòls urbanitzables. 

3.1. Sistema d’espais lliures de Collserola 

Parc forestal 

La qualificació de sistema de parc forestal del PGM (claus 27, 28 i 29) ha permès preservar les 
àrees forestals de la urbanització i fomentar el gaudi i l’ús de lleure a la Serra de Collserola. 

Tanmateix, la regulació d’aquests sòls (article 205 i següents de les Normes del PGM) està 
basada en un model de conservació estàtica que no facilita el desenvolupament d’algunes 
activitats rústiques (com ara la gestió forestal, l’agricultura i la ramaderia extensiva; i la 
prestació d’altres serveis i activitats derivades de les primeres) que poden contribuir a preservar 
i millorar els valors ecològics del Parc. 

A més, aquesta regulació no facilita tampoc la conservació i rehabilitació del patrimoni construït 
(masies i altres edificacions amb valor patrimonial) ja que només preveu els usos recreatius o 
culturals i els vinculats amb el Parc (sense contemplar l’ús d’habitatge familiar; les activitats 
d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; així com els equipaments i 
serveis comunitaris que admet la Llei d’urbanisme en les masies i cases rurals d’interès 
situades en el sòl no urbanitzable). En aquest sentit, cal dir que la rehabilitació del patrimoni 
construït podria afavorir la correcta gestió i custòdia del territori, implicant les persones usuàries 
i residents en el manteniment dels valors del Parc. 

D’altra banda, aquesta regulació es limita a protegir i repoblar les àrees de bosc, sense 
contemplar la preservació de les clarianes, conreus, màquies, erms i la resta d’espais que 
configuren el mosaic agroforestal i contribueixen a mantenir la biodiversitat del Parc. 

Es tracta, doncs, d’una regulació que no s’adequa ni als conceptes, idees i visions actuals 
procedents del camp de l’ecologia del paisatge, ni al règim d’ús del sòl no urbanitzable que 
estableix la Llei d’urbanisme. 

Per altre costat, els àmbits de la subqualificació de reserva natural (clau 29) del sistema de 
parc forestal no coincideixen amb els àmbits de les reserves naturals parcials del Decret de 
Parc Natural. 

Al diagrama 26 es representen els sòls del sistema de parc forestal. 
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Diagrama 26: Qualificacions del sistema de parc forestal (claus 27, 28 i 29) i àmbits de les reserves naturals parcials. 

Per a resoldre els aspectes esmentats, es proposa modificar la regulació urbanística del 
sistema d’espais lliures de l’àmbit del Parc Natural, amb la finalitat que la regulació resultant: 

- Tingui com a objectiu primordial la preservació dels valors ecològics i dels serveis 
ecosistèmics del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

- Reconegui i protegeixi els diversos espais i paisatges que conformen el mosaic 
agroforestal. 

- Fomenti la conservació activa del Parc, admetent el desenvolupament dels usos que 
permet la Llei d’urbanisme en el sòl no urbanitzable que siguin compatibles: amb la 
condició de sistema d’espais lliures i de parc natural; amb les determinacions del PTMB 
i la resta de normativa sectorial; i amb l’objectiu primordial esmentat de preservació 
dels valors ecològics i dels serveis ecosistèmics. 

Com a punt de partida, es considera que els usos compatibles són: els usos agrícoles i 
forestals, la ramaderia extensiva i la resta d’usos relacionats amb aquestes activitats primàries 
(producció de biomassa, formatge, etc.); l’ús d’habitatge familiar, els equipaments i la resta 
d’usos que admet la Llei d’urbanisme en les masies i altres edificacions que calgui preservar 
per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques i socials (sens perjudici que 
la concreció dels usos admesos en aquestes edificacions es realitzarà mitjançant el catàleg de 
masies i cases rurals corresponent); així com les actuacions d’interès públic que s’hagin de 
realitzar necessàriament dins l’àmbit del Parc (punts d’informació o d’educació ambiental del 
Parc). 

Per tant, quedarien exclosos (per raó de la seva incompatibilitat amb l’objectiu primordial de 
preservació dels valors ecològics): la ramaderia intensiva; les activitats extractives; les noves 
construccions destinades a habitatge familiar; les estacions de subministrament de carburants i 
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de prestació d’altres serveis de la xarxa viària; els càmpings; i els aparcaments de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda. 

Pel que fa a les pedreres existents, inclosa la restauració i/o rebliment d’aquestes, caldrà 
analitzar la necessitat de mantenir-les així com valorar la seva compatibilitat amb el Parc en el 
marc del procés d’avaluació ambiental de la MPGM.  

En relació amb els usos i les actuacions admeses en les masies i altres edificacions amb valor 
patrimonial, cal tenir present que el catàleg de masies i cases rurals haurà d’establir uns criteris 
d’inclusió que tindran en compte, entre d’altres, els beneficis ambientals de la gestió conjunta 
de les finques per a la preservació de la biodiversitat (és a dir, només es catalogaran les 
edificacions d’interès, la recuperació de les quals comporti beneficis positius pel medi ambient). 
Així mateix, el catàleg haurà de considerar la ubicació, la protecció d’hàbitats, els riscos, 
l’accessibilitat i la capacitat de cadascuna de les edificacions, a l’hora de definir els usos als 
quals es puguin destinar. Com a conseqüència, no totes les edificacions incloses al catàleg 
admetran tots els usos previstos esmentats anteriorment. 

Pel que fa a les actuacions específiques per a destinar el sòl a les activitats o equipaments 
d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, només s’admetran quan es 
desenvolupin en edificacions existents incloses en el catàleg, sense que es puguin admetre 
noves construccions que no estiguin suficientment justificades i que no es situïn a l’entorn d’un 
element catalogat i el rehabilitin. Excepcionalment, es podran admetre edificacions vinculades 
al funcionament i la gestió del Parc, com ara punts d’informació i educació ambiental, i àrees 
d’estada en zones pròximes i accessibles als teixits urbans; així com les ampliacions mínimes 
necessàries que requereixin els cementiris existents pel seu correcte funcionament (Roques 
Blanques i Collserola). 

Quant als serveis tècnics, només s’admetrà la implantació de noves instal·lacions en el cas que 
estiguin relacionades i siguin necessàries per al desenvolupament dels usos permesos 
esmentats anteriorment (usos rústics, usos en edificacions catalogades i dotacions del Parc). 
No s’admetran, per tant, noves infraestructures de serveis tècnics de pas per l’interior del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, en coherència amb els objectius de preservació dels valors 
ecològics i els serveis ecosistèmics del Parc. 

Aquesta proposta de modificació incentivarà la reutilització de les masies, cases rurals i altres 
construccions que calgui preservar, així com el desenvolupament d’activitats ramaderes, 
agrícoles i forestals (economia verda) que afegeixin valor al territori i contribueixin a mantenir i 
millorar els valors ecològics del Parc. 

Per assegurar que els usos i les actuacions admissibles siguin positives pel Parc, s’establiran 
normativament un seguit de condicions, com ara:  

- Justificar la seva compatibilitat amb l’objectiu primordial de preservació dels valors 
ecològics i dels serveis ecosistèmics. 

- Contemplar la gestió global de la finca on s’emplacin (manteniment dels espais 
agrícoles i forestals mitjançant la redacció i tramitació dels plans de gestió 
corresponents, de les franges contra incendis i dels camins d’accés, entre d’altres). 

- Assegurar el desmantellament de les instal·lacions i edificacions obsoletes (o bé 
plantejar la seva reutilització). 

- Preveure l’execució de les obres necessàries per a l’abastiment d’aigua i energia 
(minimitzant el consum i potenciant l’autosuficiència energètica), i la correcta gestió 
dels residus (mitjançant la instal·lació de sistemes de tractament autònoms i 
l’autogestió de la fracció orgànica). 
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- Modular els impactes derivats dels usos admesos, limitant les pertorbacions 
associades a les admissibles dins del Parc Natural. 

En qualsevol cas, la possibilitat de desenvolupar els usos i les actuacions esmentades serà 
regulada detalladament pel PEPNat que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la present 
Modificació. 

A banda de regular els usos i les actuacions admeses al Parc, la MPGM abordarà també la 
necessitat d’establir una regulació per a les edificacions en situació de volum disconforme i fora 
d’ordenació (assentaments edificatoris, alguns dels quals identificats com a espais de regulació 
especial pel Decret de Parc Natural; edificacions amb ús d’habitatge que no reuneixin les 
condicions per ser incloses al catàleg de masies i cases rurals; i altres edificacions amb usos 
contradictoris amb el règim d’ús del sòl no urbanitzable). 

Aquesta regulació desenvoluparà el que estableixen la legislació urbanística i el PTMB 
respecte a les edificacions i els usos preexistents, i anirà encaminada a millorar la integració 
paisatgística i ambiental de les edificacions i els usos en el territori. 

En un altre ordre de coses, la proposta manté la condició de sistema dels sòls del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, per raó del caràcter estructurant del territori que tenen i per tal de 
mantenir la seva funció d’espai lliure metropolità. 

En relació amb el caràcter específic de la regulació del sistema d’espais lliures que es proposa 
per a l’àmbit del Parc, entenem que està justificada per la singularitat de Collserola respecte la 
resta de sòls del sistema d’espais lliures de l’àmbit del PGM, per raó de la pressió social a la 
qual està sotmesa i per la seva condició legal de parc natural. 

Rústic protegit de valor agrícola i sòl lliure permanent 

Dins l’àmbit del Parc Natural hi ha diversos sòls qualificats com a rústic protegit de valor 
agrícola i lliure permanent (claus 24 i 26) que poden jugar un paper important per a garantir la 
preservació dels valors ecològics del Parc. Es tracta de terrenys situats al Turó de Montcada, 
als entorns de la riera de Sant Cugat, a les Escletxes del Papiol i a la muntanya del Baró. 
Actualment aquests sòls tenen la condició de zona, no es poden destinar a cap tipus 
d’edificació (a excepció de les construccions pròpies de l’activitat agrícola i als habitatges 
destinats als treballadors agrícoles) i només s’hi admeten els usos agrícoles i els forestals. 

Amb la finalitat que aquests sòls se subjectin a les mateixes condicions que la resta d’espais 
lliures del Parc Natural (assegurant la seva protecció) i per tal de simplificar la regulació en 
l’àmbit (derivant al PEPNat la seva ordenació detallada), es proposa incorporar aquests sòls al 
sistema d’espais lliures de Collserola, quedant regulats d’acord amb el que s’ha exposat en els 
paràgrafs anteriors. 

Al diagrama 27 es representen els sòls qualificats com a rústic protegit de valor agrícola i lliure 
permanent de l’àmbit del Parc. 
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Diagrama 27: Qualificacions de rústic protegit de valor agrícola (clau 24) i sòl lliure permanent (clau 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 28: Qualificacions del sistema de parcs i jardins urbans (claus 6a, 6b i 6c). 
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Parcs i jardins urbans 

A les zones perimetrals de l’àmbit del Parc Natural també trobem nombrosos sòls qualificats 
com a sistema de parcs i jardins urbans (claus 6a, 6b i 6c), alguns dels quals computen als 
efectes de complir amb els estàndards urbanístics de zones verdes del sector al qual pertanyen 
o del qual provenen. El Decret de Parc Natural determina que aquests espais en cap cas poden 
ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la naturalesa dels espais 
naturals declarats. 

Amb la finalitat que aquests sòls es regulin de manera coherent amb la condició d’espais 
protegits (d’acord amb les determinacions del Decret de Parc Natural) i es gestionin amb els 
mateixos criteris que la resta d’espais del Parc (contribuint a mantenir i millorar la biodiversitat i 
els serveis ecosistèmics), es proposa incorporar-los també al sistema d’espais lliures de 
Collserola, identificant les zones verdes que provenen de processos de transformació 
urbanística externs al Parc ja executats i les que formen part de sectors pendents de 
desenvolupament, mantenint la seva classificació actual i especificant normativament que són 
espais lliures vinculats funcionalment al sector del qual provenen o al qual pertanyen. 

Al diagrama 28 es representen els sòls del sistema de parcs urbans de l’àmbit. 

Sistema d’espais lliures resultant 

El sistema d’espais lliures de Collserola resultant, una vegada agrupades les diverses 
subqualificacions del sistema de parc forestal (claus 27, 28 i 29), el sòl rústic protegit de valor 
agrícola (clau 24), el sòl lliure permanent (clau 26), i el sistema de parcs urbans (claus 6a, 6b i 
6c) de l’àmbit del Parc Natural, és la que es representa al diagrama 29.  

Respecte a la definició o zonificació d’aquest sistema d’espais lliures de Collserola resultant, es 
proposen tres alternatives que es descriuran més endavant i s’analitzaran en el procés 
d’avaluació ambiental: 

- Alternativa 1, que defineix tres qualificacions en funció dels valors naturals i 
paisatgístics (espais agrícoles, àrees forestals i reserves naturals parcials). 

- Alternativa 2, que defineix tres qualificacions segons els valors funcionals del sòl 
(espais equipats, espais connectors i hàbitats interiors), a banda d’una qualificació 
general sense funció preponderant. 

- Alternativa 3, que defineix una qualificació única i homogènia per a tot l’àmbit del Parc 
que té en compte els valors funcionals del sòl sense delimitar àrees especialitzades. 

3.2. Sistema hidrogràfic 

El PGM original de 1976 no va reconèixer els terrenys del sistema hidrogràfic, que segons el 
Reglament de la Llei d’urbanisme és la part de la zona inundable que es correspon amb 
l’avinguda per al període de retorn de 10 anys. En aquests terrenys, el planejament urbanístic 
no hi pot admetre cap ús llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic.  

Amb la finalitat de donar compliment al Reglament, es proposa identificar els sòls d’aquest 
sistema, regulant-los de manera coherent amb la legislació sectorial i incorporant les 
determinacions necessàries per protegir el cicle integral de l'aigua i assegurar la funció dels 
cursos fluvials com a connectors ecològics (ja que en molts casos són l’única opció real 
d’actuar en els àmbits crítics per a la connectivitat). 

S’adjunta un esquema de la xarxa hidrogràfica de la Serra de Collserola al diagrama 30. 
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Diagrama 29: Sistema d’espais lliures de Collserola resultant una vegada agrupades les diverses qualificacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 30: Xarxa hidrogràfica principal de Collserola. 
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3.3. Xarxa viària i ferroviària 

Es proposa racionalitzar la xarxa viària prevista pel PGM en l’àmbit de Collserola, adequant-la a 
les necessitats i la realitat actuals, així com a les determinacions del Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya i el PTMB.  

En aquest sentit, es proposen les actuacions que s’exposen a continuació: 

1. Ajustar el planejament a la realitat física construïda, atès que en alguns punts no 
coincideixen (a la carretera de Vallvidrera a Molins, la del cementiri de Collserola a 
l’alçada de Can Masdéu, als túnels de Vallvidrera, etc.). Són petits ajustos que no 
suposaran un canvi substancial de les superfícies. 

S’adjunta un exemple dels desajustos que hi ha a la imatge 13. 

2. Reconèixer alguns vials existents que formen part de la xarxa viària bàsica i que el 
PGM actualment no contempla. Es tracta de dos casos puntuals: 

- El vial d’accés al nucli de Puigmadrona. 

- El tram final de la carretera de Cerdanyola, des de l’equipament Flor de Maig 
fins a la urbanització de Montflorit. 

3. Eliminar les reserves per a vies locals del PGM que no s’han desenvolupat, atès que la 
seva necessitat no està suficientment justificada i que la seva materialització 
incrementaria la fragmentació dels espais de la Serra de Collserola, atemptant contra 
l’objectiu primordial de preservació dels valors ecològics del Parc. 

Cal tenir present que la majoria d’aquestes reserves són conseqüència d’una 
concepció dels anys 70 (obsoleta avui dia) d’acord amb la qual la ciutadania gaudiria 
dels espais naturals passejant per l’interior d’aquests amb vehicle privat. 

Com a punt de partida de l’Avanç, es proposa eliminar totes les reserves viàries de 
caràcter local i, en funció dels resultats del procés d’informació pública i d’avaluació 
ambiental de la MPGM, ratificar aquesta proposta o considerar el manteniment o la 
incorporació d’alguna d’aquestes reserves (en el cas que es faci palesa la seva 
necessitat) en el document per a l’aprovació inicial. 

Els sòls corresponents a les reserves viàries que s’eliminin s’inclouran dins del sistema 
d’espais lliures de Collserola, la regulació del qual tindrà com a finalitat la preservació 
dels valors ecològics i dels serveis ecosistèmics del Parc. 

Al diagrama 31 es representen les reserves de caràcter local del PGM no 
desenvolupades. 
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Imatge 13: Exemple dels desajustos entre el planejament i la realitat física existent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diagrama 31: Reserves de caràcter local del PGM no desenvolupades. 
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4. Desqualificar els camins i pistes forestals que identifica el PGM com a vials, atès que la 
definició i ordenació detallada de la xarxa de camins li correspon al PEPNat que s’està 
redactant i tramitant en paral·lel, per raó que els camins no formen part ni del sistema 
general de comunicacions ni de la xarxa viària i que la seva funció està vinculada als 
usos i a la gestió del Parc. 

Aquesta proposta permetrà simplificar i donar coherència al planejament urbanístic, en 
el sentit de clarificar quines determinacions corresponen al planejament general (la 
definició i regulació de la xarxa viària bàsica) i quines al planejament derivat (la definició 
i la regulació de la xarxa de camins). Els sòls del sistema viari que s’alliberin 
s’incorporaran al sistema d’espais lliures de Collserola. 

Al diagrama 32 es representen els camins identificats pel PGM com a vials. 

5. Suprimir les reserves per a vies de caràcter metropolità del PGM (els túnels central i 
d’Horta, el vial de ronda de Cerdanyola i el vial d’enllaç) atès que, si bé per raó del seu 
abast s’haurien d’estudiar dins d’un marc general metropolità, el PTMB (que és el 
document que concreta les determinacions del Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya a l’àmbit metropolità) no les preveu. 

En relació amb aquesta proposta, també cal tenir present que durant el procés de 
participació ciutadana del PEPNat (que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la 
present MPGM) es van rebre 13 suggeriments en el sentit de limitar les noves 
infraestructures al Parc, algunes de les quals feien referència explícita a les reserves 
de caràcter metropolità. 

Pel que fa al túnel d’Horta, d’acord amb les determinacions del PTMB, caldrà preveure 
la reserva de sòl per a ús ferroviari, adequant-la al traçat indicatiu previst pel mateix Pla 
territorial metropolità. Pel que fa al vial d’enllaç, cal tenir present que en aquests 
moments s’està tramitant una modificació del PGM que té com a objectiu la supressió 
d’aquesta via. 

També s’haurà de preveure la reserva de sòl per ús ferroviari al Turó de Montcada, ja 
que el PTMB preveu un pas soterrat en aquell àmbit. 

Al diagrama 33 es representen les reserves viàries d’abast metropolità. 

A banda de les actuacions detallades, la MPGM també abordarà la conveniència d’establir 
unes condicions per a la intervenció i la reforma de la xarxa viària i ferroviària existent a 
l’interior del Parc, amb la finalitat que les futures actuacions contribueixin a maximitzar la 
permeabilitat i minimitzar el seu impacte. En aquest sentit, s’hauran de contemplar solucions 
específiques quan les infraestructures travessin algun element de la xarxa hidrogràfica o de la 
xarxa de camins, així com mesures per a reduir el risc d’incendi i per adaptar els drenatges al 
pas de la fauna. 

Aquestes mesures de permeabilitat tindran una rellevància especial pel que fa a la línia dels 
ferrocarrils que connecten Barcelona i el Vallès, ja que és un element amb un important efecte 
barrera per a la connectivitat i els pocs passos de fauna que té són camins pavimentats. 
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Diagrama 32: Camins i pistes forestals identificades pel PGM com a vials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 33: Reserves de caràcter metropolità del PGM no desenvolupades. 
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3.4. Equipaments, cementiris i serveis tècnics 

Les Normes d’ordenació territorial del PTMB (que en els espais oberts són d’aplicació directa i 
prevalen sobre les del planejament urbanístic en aquells aspectes en què siguin més 
restrictives) estableixen que en els espais de protecció especial només es poden autoritzar les 
edificacions de nova planta o ampliació que: siguin admeses per la legislació urbanística en el 
sòl no urbanitzable; i siguin compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat del sòl que 
han motivat el règim de protecció establert. 

Així mateix, el Decret de Parc Natural determina que, als efectes d’establir les condicions 
d’edificació dels equipaments inclosos en l’àmbit del Parc Natural, aquests es consideren 
sistemes en règim de sòl no urbanitzable. 

Per tant, el PTMB i el Decret de Parc Natural limiten substancialment el desenvolupament de 
les previsions del PGM en relació amb el sistema d’equipaments. Aquesta limitació equipara les 
actuacions i els usos admissibles en els sòls d’equipaments amb les admissibles en la nova 
regulació de sistema d’espais lliures de Collserola proposada anteriorment (apartat 3.1). 

Davant d’aquesta conjuntura, es planteja la possibilitat d’eliminar totes les qualificacions 
d’equipaments incloses en l’àmbit del Parc Natural (tant les reserves com els sòls d’aquest 
sistema ja desenvolupats), incorporant els sòls al sistema d’espais lliures de Collserola. 

Aquesta modificació està justificada per la obligatorietat d’adequar el planejament urbanístic al 
planejament territorial, en compliment del principi de jerarquia normativa, i permetrà: 
incrementar la superfície del sistema d’espais lliures de Collserola, qualificació que garanteix la 
preservació dels valors ecològics i dels serveis ecosistèmics del Parc; així com preservar els 
sòls agrícoles situats a les planes del Llobregat i del Vallès (qualificats actualment com a 
equipaments de caràcter metropolità) els quals tenen un valor estratègic per a la biodiversitat i 
la connectivitat i com a espais de transició entre la ciutat i el Parc. 

Cal tenir en compte que alguns dels equipaments existents (conjunt de Flor de Maig i CEIP La 
Floresta, per exemple) ja estan actualment en desacord amb les determinacions de la Llei 
d’urbanisme i amb el planejament territorial i que, per tant, els canvis de qualificació urbanística 
que es proposen en aquest apartat no alterarien el règim aplicable a aquestes edificacions, que 
ve regulat per la Disposició Transitòria Setena del Reglament de la Llei d’urbanisme (1) i l’article 
2.15 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB (2). 

Per tant, la possibilitat (que s’ha tingut en compte) de mantenir les qualificacions dels 
equipaments ja materialitzats (per tal d’evitar la seva disconformitat en relació amb el 
planejament urbanístic), no evitaria que aquests equipaments existents estiguin igualment en 
desacord amb el PTMB i, per tant, sotmesos al règim que s’ha comentat en l’apartat anterior 
(s’hi podran autoritzar obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, però no es podran 
realitzar ampliacions ni edificacions de nova planta). 

Cementiris i serveis tècnics 

Els cementiris i serveis tècnics són usos admesos per la Llei d’urbanisme i el PTMB en el sòl no 
urbanitzable. Així mateix, aquests usos seran compatibles, amb condicions, amb la nova 
regulació del sistema d’espais lliures que es proposa a l’apartat 1. 

Davant d’aquesta situació, es planteja també eliminar totes les qualificacions de cementiris i 
serveis tècnics incloses dins l’àmbit del Parc Natural, incorporant els sòls al sistema d’espais 
lliures de Collserola. Com a conseqüència, els cementiris i serveis tècnics existents quedaran 
en situació de conformitat, sempre que s’hagin implantat legalment. 
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La implantació de noves instal·lacions i infraestructures quedaran subjectes a la nova regulació 
del sistema d’espais lliures de Collserola (veure apartat 3.1) així com a les determinacions 
específiques del PEPNat que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la present Modificació. 
L’ampliació dels cementiris existents quedarà limitada als àmbits previstos als plans especials 
que s’hagin aprovat al respecte.  

Quant als sòls qualificats com a cementiris comarcals, cal tenir present que en aquests 
moments s’està tramitant la MPGM per a la implantació del Centre d’animals de companyia de 
Barcelona. 

Al diagrama 34 es representen les qualificacions d’equipaments, cementiris i serveis tècnics, 
tant les que s’han desenvolupat com les reserves d’aquests sistemes. 

 
(1) Disposició Transitòria Setena del RLU: 

Règim aplicable a altres construccions preexistents en sòl no urbanitzable no admeses per la Llei 
d’urbanisme 

1. Les construccions preexistents en sòl no urbanitzable efectivament destinades a usos diferents de 
l’habitatge que no siguin admesos per la Llei d’urbanisme: 

a) Si es van implantar il·legalment, i ha prescrit l’acció de restauració de la realitat física alterada, resten 
subjectes al règim de fora d’ordenació que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 102 de la Llei 
d’urbanisme i 119.1 d’aquest Reglament. 

b) Si no es van implantar il·legalment, resten subjectes al règim de disconformitat que estableixen els 
articles 102.4 de la Llei d’urbanisme i 119.2 d’aquest Reglament. 

2. Si el planejament urbanístic general ho preveu expressament, i en tant l’esmentat planejament no 
s’adapti a la Llei d’urbanisme, es pot autoritzar l’ampliació de les edificacions a què fa referència 
l’apartat 1.b) d’aquesta disposició mitjançant el procediment regulat en l’article 58 d’aquest Reglament. 

3. Els canvis d’ús de les esmentades edificacions s’han d’ajustar en qualsevol cas a les determinacions 
de la Llei d’urbanisme, llevat que es tracti de reprendre el mateix ús concret que va ser objecte 
d’autorització, i estan subjectes a l’obtenció de llicència municipal d’acord amb el procediment que 
regula l’article 58 d’aquest Reglament. 

 (2) Article 2.15 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB: 

Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts 

1. Les edificacions i instal·lacions legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos permesos en sòl 
no urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits del Planejament general 
urbanístic a què estiguin subjectes i les determinacions que estableixen la legislació urbanística i el Pla. 

2. Les edificacions i instal·lacions degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la Llei 
2/2002 que no s’ajustin als supòsits d’usos permesos pel Text refós de la Llei d’urbanisme i que, per tant, 
actualment no serien autoritzables, es poden mantenir, però només poden autoritzar-se ampliacions en 
espais de protecció preventiva en els termes previstos per l’esmentat Text refós i pel seu Reglament 
(Decret 305/2006) si el planejament urbanístic municipal aprovat definitivament abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 2/2002 ho preveu expressament (...). 

3. Els municipis han de vetllar perquè les edificacions, les instal·lacions o els usos existents implantats 
il·legalment, pels quals hagi prescrit l’acció de reposició, minimitzin l’impacte. No s’admeten ampliacions 
d’aquestes edificacions o instal·lacions ni intensificació o substitució de les activitats llevat que, d’acord 
amb la legislació urbanística, fos possible la seva legalització i aquesta es dugués a terme. 

4. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, les administracions públiques han 
d’adoptar mesures per al desmuntatge o enderroc d’aquelles construccions no incloses en el catàleg de 
masies i cases rurals destinades a activitats subjectes a intervenció ambiental quan cessin definitivament i 
les edificacions o instal·lacions no estiguin legalitzades o es trobin en estat ruïnós. S’entén que una 
activitat ha cessat definitivament quan se’n constati de manera notòria la inactivitat continuada al llarg de 
dos anys consecutius. 

5. No són objecte d’aquest article aquelles edificacions i instal·lacions que per les seves tipologia, 
construcció i el seu valor identitari —masies, corrals, barraques de pastor o de vinya, molins i altres 
elements significatius — cal considerar que formen part de la imatge del territori rural que es vol preservar 
o recuperar.  
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Diagrama 34: Equipaments (blau), cementiris (verd) i serveis tècnics (vermell); existents (fosc) i reserves (clar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 35: Sòls urbanitzables situats a l’entorn i a l’interior de l’àmbit del Parc Natural. 
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3.5. Sòls urbanitzables 

Una altra problemàtica que s’ha considerat és la dels sòls urbanitzables inclosos en l’àmbit del 
Parc, ja que el PTMB i el Decret de Parc Natural estableixen que en aquest àmbit s’ha d’aplicar 
el règim d’ús del sòl no urbanitzable de la Llei d’urbanisme. 

En alguns casos, aquesta incongruència es pot solucionar concentrant l’aprofitament fora de 
l’àmbit i incorporant al sistema d’espais lliures de Collserola els terrenys inclosos dins del Parc. 
Aquesta solució seria coherent amb el que estableix el Decret de Parc Natural, que admet els 
espais lliures que siguin producte de processos de transformació urbanística externs a l’àmbit 
del Parc. Es tracta dels casos següents: 

- Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (clau 20b) de can Puig (el Papiol). 

- Zona de desenvolupament industrial (clau 22b) de la muntanya del Baró (el Papiol). 

- Zona de desenvolupament urbà, intensitat 3 (clau 21) del Cerdanet (Sant Feliu). 

- Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (clau 20b) de can Vasconcell (Sant Cugat). 

En altres casos en què no sigui possible concentrar l’aprofitament fora de l’àmbit estricte de 
Parc Natural, s’hauria de plantejar la requalificació dels terrenys com a espais lliures. Es tracta 
dels casos següents: 

- Zona de desenvolupament urbà, intensitat 3 (clau 21) del torrent del Duc (Sant Feliu). 

- Zona de desenvolupament urbà, intensitat 3 (clau 21) del turó d’en Lluc (Sant Cugat). 

- Zona de desenvolupament industrial (clau 22b) del torrent del Cargol (Montcada). 

Respecte els dos primers casos, els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Sant Cugat del 
Vallès ja han iniciat un estudi amb la finalitat de qualificar els sòls inclosos en l’àmbit del Parc 
com a espais lliures. En aquest sentit, està prevista l’aprovació de l’Avanç de MPGM a la zona 
nord de contacte entre el Parc de Collserola i la trama urbana de Sant Feliu de Llobregat, que 
abasta el sòls del torrent del Duc, durant l’últim trimestre de 2016. 

Quant a la zona de desenvolupament industrial del torrent del Cargol, caldrà també estudiar la 
requalificació del sòls com a espais lliures, si bé en el present document d’Avanç es manté la 
seva qualificació perquè la zona abasta sòls fora de l’àmbit del Parc Natural (cal tenir present 
que en aquest àmbit es va dictar una sentència que va modificar els límits del Parc) i té unes 
dimensions que s’allunyen de l’escala de la present Modificació (té una superfície de 2,6 ha). 

Al diagrama 35 es representen les zones urbanitzables situades al perímetre del Parc. 
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4. Alternatives 

Les alternatives considerades per assolir els objectius específics definits pel Pla, d’acord amb 
les característiques bàsiques de la proposta exposades en l’apartat anterior, es detallen a 
continuació. 

Totes les alternatives (a excepció de la 0, que consisteix en mantenir el PGM vigent) adapten el 
planejament urbanístic general a les determinacions de la legislació urbanística i el planejament 
territorial, donant compliment a l’article 18.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

4.1. Alternativa 0: No modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural 

L’alternativa 0 consisteix en mantenir les previsions actuals del PGM, sense dur a terme cap de 
les modificacions que s’han plantejat en l’apartat 3. 

Per tant, comporta mantenir una regulació urbanística que posa el focus en la protecció de les 
masses forestals sense considerar la protecció de la resta d’espais (clarianes, conreus, erms, 
etc.) que configuren el mosaic agroforestal i contribueixen a mantenir la biodiversitat. 

Regulació que, d’altra banda, no facilita ni el desenvolupament de les activitats ramaderes, 
agrícoles i forestals que afegeixen valor al territori i contribueixen a mantenir i millorar els valors 
ecològics del Parc, ni tampoc la rehabilitació de les masies, cases rurals i altres construccions 
que s’han de preservar per raons arquitectòniques o històriques. 

Així mateix, aquesta alternativa comporta mantenir els sòls qualificats de sistema de parc 
forestal de reserva natural (clau 29), l’àmbit dels quals no s’adiu amb les reserves naturals 
parcials delimitades pel Decret 146/2010. 

Per altre costat, el PGM vigent no reconeix de manera integral els sòls del sistema hidrogràfic 
que, entre d’altres aspectes, tenen una funció essencial per garantir la connectivitat tant interior 
com exterior i preservar la biodiversitat del Parc Natural. 

Finalment, aquesta alternativa comporta mantenir les reserves d’equipaments i cementiris del 
PGM original, les quals ocupen sòls d’interès per a la connectivitat ecològica i el manteniment 
de la biodiversitat del Parc. 

Atès el que s’ha exposat i que alguns dels objectius específics definits per la Modificació no es 
poden assolir sense modificar tant la normativa urbanística com les qualificacions urbanístiques 
vigents del PGM, aquesta alternativa no es pot considerar adequada. 

A més, aquesta alternativa no dóna compliment a les Normes d’ordenació territorial del PTMB 
relatives al sistema d’espais oberts. 
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4.2. Alternativa 1: Qualificacions segons valors na turals i paisatgístics 

L’alternativa 1 consisteix en dur a terme els canvis que s’han exposat a l’apartat 3 relatius al 
reconeixement del sistema hidrogràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels 
equipaments, cementiris i serveis tècnics.  

En quant al sistema d’espais lliures, aquesta alternativa planteja zonificar els sòls d’aquest 
sistema en funció dels seus valors naturals i paisatgístics. En aquest sentit, es preveu el 
següent: 

- Qualificar com a rústic protegit de valor agrícola (clau 24*) els espais agrícoles situats a 
l’interior del Parc, per tal de protegir aquests espais, que actualment estan qualificats o 
bé com a parc forestal (claus 27, 28 i 29) o bé com a equipaments comunitaris i 
dotacions de nova creació (claus 7b i 7c).  

- Qualificar com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27*) el conjunt d’espais 
no agrícoles (àrees de bosc, matollars, màquies, prats i herbassars) de l’interior del 
Parc, amb la finalitat de preservar aquests espais i la seva diversitat. 

- Qualificar com a sistema de parc forestal de reserva natural (clau 29*) els àmbits de les 
Reserves Naturals Parcials declarades pel Decret 146/2010. 

Les tres qualificacions esmentades (claus 24*, 27* i 29*) tindran una regulació específica, en 
l’àmbit de la Modificació, que s’adeqüi a la legislació urbanística, al PTMB i als objectius, criteris 
i consideracions exposades als apartats 1, 2 i 3.1 de la memòria d’ordenació. 

Aquesta alternativa manté les qualificacions de verd protegit (clau 8a) i verd privat d’interès 
tradicional (clau 8b) situades a l’interior del Parc. Així mateix, incorpora les dues reserves 
ferroviàries previstes al PTMB (túnels d’Horta i de Montcada) mitjançant una doble qualificació 
de sistema d’espais lliures i sistema ferroviari. 
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4.3. Alternativa 2: Qualificacions segons valors funcionals 

L’alternativa 2 contempla també dur a terme els canvis exposats a l’apartat 3 relatius al 
reconeixement del sistema hidrogràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels 
equipaments, cementiris i serveis tècnics. 

Tanmateix, respecte el sistema d’espais lliures, aquesta alternativa planteja zonificar els sòls 
d’aquest sistema segons els seus valors funcionals (és a dir, es qualifiquen els sòls segons la 
funció que han de desenvolupar, enlloc de qualificar-los en funció de la seva cobertura o ús 
actual –agrícola o forestal- o dels seus valors naturals –en el cas de les reserves naturals 
parcials). En aquest sentit, es preveu el següent: 

- Qualificar com a sistema de parc forestal equipat (clau 27.e) els espais amb una major 
utilització per part de la ciutadania, ja sigui per la seva condició de vora (més 
accessible) o perquè al seu interior s’hi troben àrees de lleure o altres infraestructures 
d’ús públic. Aquesta qualificació té com a finalitat ordenar l’ús social, admetent un grau 
d’equipament major que permeti contenir una elevada intensitat d’ús, disminuint la 
pressió antròpica en àrees més sensibles de l’interior del Parc. 

- Qualificar com a sistema de parc forestal connector (clau 27.c) els espais que han de 
contribuir a connectar ecològicament Collserola amb la resta d’espais oberts de l’entorn 
i evitar la fragmentació interna del Parc. En aquests espais, la funció connectora ha de 
prevaldre sobre la resta de consideracions. Es situen a l’entorn dels principals cursos 
fluvials, el turó de Montcada, i l’eix de l’autopista C-16. 

- Qualificar com a sistema de parc forestal hàbitat interior (clau 27.h) els espais que es 
corresponen amb els hàbitats interiors del Parc, que coincideixen parcialment amb les 
Reserves Naturals Parcials del Decret. Es tracta dels espais que presenten boscos 
més madurs i que se situen en posicions centrals del Parc o parts altes de les 
principals conques hidrogràfiques, allunyats dels principals eixos de mobilitat i de les 
zones urbanes que generen majors pertorbacions ambientals (contaminació, soroll, 
freqüentació, etc). 

- Qualificar com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27.g) els sòls del 
sistema d’espais lliures que no estiguin inclosos en cap de les qualificacions anteriors. 

Les qualificacions esmentades (claus 27.e, 27.c, 27.h i 27.g) es regularan de manera específica 
d’acord amb les seves característiques i potencialitats. En qualsevol cas, s’adequaran a la 
legislació urbanística, al PTMB i als objectius, criteris i consideracions exposades als apartats 
1, 2 i 3.1 de la memòria d’ordenació. 

Aquesta alternativa també manté les qualificacions de verd protegit i verd privat d’interès 
tradicional (claus 8a i 8b) i incorpora les dues reserves ferroviàries previstes pel PTMB. 
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4.4. Alternativa 3: Qualificació única multifuncion al 

L’alternativa 3 també incorpora els canvis esmentats relatius al reconeixement del sistema 
hidrogràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels equipaments, cementiris i 
serveis tècnics. 

Pel que fa al sistema d’espais lliures, aquesta alternativa preveu una qualificació urbanística 
única i homogènia per tots els sòls d’aquest sistema –en l’àmbit del Parc Natural- que defineixi 
el marc regulador general al qual s’han de subjectar aquests sòls, traslladant al PEPNat la 
definició del model estratègic i la seva ordenació detallada. 

La qualificació que es proposa és la de sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) que 
és la que millor encaixa amb la condició de parc natural dels sòls. 

Aquesta alternativa parteix de la consideració del territori natural (o poc antropitzat) com una 
realitat dinàmica i complexa que no es pot delimitar, ja que té i exerceix múltiples valors i 
funcions que se superposen. Com a conseqüència, l’alternativa 3 proposa reconèixer i 
potenciar –a través de la regulació normativa- els valors i les funcions que han de desenvolupar 
els sòls, d’acord amb els objectius, criteris i consideracions exposades als apartats 1, 2 i 3.1 de 
la memòria d’ordenació; sense delimitar gràficament els espais que tenen uns valors o funcions 
preponderants. 

Cal tenir present que, en paral·lel a la present Modificació, s’està redactant i tramitant el 
PEPNat que, a banda de ser un pla especial de protecció del medi natural, és també un pla 
especial urbanístic de desenvolupament que concretarà l’ordenació detallada del Parc (d’acord 
amb el marc general definit per la MPGM). 

En relació amb els sòls inclosos en les Reserves Naturals Parcials declarades pel Decret 
146/2010, igualment es podran regular de manera específica (més restrictiva) mitjançant la 
normativa de la Modificació i/o del PEPNat, ja que es tracta d’uns sòls concrets, delimitats amb 
precisió pel Decret, als quals es pot fer referència directament sense necessitat de qualificar 
urbanísticament els sòls. D’aquesta manera, en el supòsit que es declarin noves reserves dins 
del Parc o es modifiquin les existents, no serà necessari promoure una modificació del PGM 
per adequar el planejament urbanístic general a les noves delimitacions. 

Aquesta alternativa també manté les qualificacions de verd protegit i verd privat d’interès 
tradicional (claus 8a i 8b) i incorpora les dues reserves ferroviàries previstes pel PTMB. 
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4.5. Anàlisi de les alternatives 

L’alternativa 0 (planejament vigent) versus les alternatives proposades 

Les alternatives plantejades (1, 2 i 3) comporten un ajust en la regulació del sistema d’espais 
lliures que afavorirà la biodiversitat, la gestió activa del Parc i la recuperació i reutilització del 
patrimoni arquitectònic, històric i cultural. També preveuen reconèixer i regular adequadament 
els sòls que tenen una important rellevància pel cicle de l’aigua i per a la connectivitat ecològica 
del Parc amb els espais oberts de l’entorn. Així com racionalitzar la xarxa viària i suprimir les 
reserves d’equipaments que va preveure el PGM original en l’àmbit del Parc Natural declarat 
l’any 2010, minimitzant l’ocupació de nou sòl i la fragmentació de l’espai. 

A nivell quantitatiu, les alternatives proposades comporten els canvis següents: 

- Una disminució de les reserves viàries de 131,87 ha. 
- Una disminució dels sòls qualificats d’equipament, cementiris i serveis tècnics de 

540,23 ha. 
- Una disminució de les zones en sòl no urbanitzable (lliure permanent i rústic protegit de 

valor agrícola) de 200,43 ha. 
- Un increment del sistema d’espais lliures de Collserola de 872,53 ha, corresponent a la 

suma dels anteriors. 

Al diagrama 36 s’exposa un gràfic comparatiu de l’alternativa 0 i les alternatives proposades, i a 
la taula 33 s’exposen les superfícies (en ha) de les diverses alternatives. 
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Diagrama 36:  Comparativa de les qualificacions vigents i les proposades (agrupades segons: sistemes d’espais lliures; 
zones en sòl no urbanitzable; sistema d’equipaments i dotacions; sistema de comunicacions; zones en sòl urbanitzable; 
i zones en sòl urbà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            Sistema d’espais lliures (parcs forestals, parcs i jardins urbans, sistema hidrogràfic i protecció de sistemes). 

            Zones en sòl no urbanitzable (lliure permanent, rústic protegit de valor agrícola i verd privat d’interès tradicional). 

            Equipament, cementiris i serveis tècnics. 

            Xarxa viària i ferroviària. 

            La resta (línia inferior de color marronós) són zones en sòl urbà i urbanitzable (<0,5% de l’àmbit del PN). 
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Taula 33: Quadre de superfícies de les qualificacions de les diverses alternatives (en ha).  
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L’alternativa a considerar en el document per a l’aprovació inicial 

Respecte a quina de les tres alternatives proposades s’hauria de considerar en el document 
per a l’aprovació inicial, cal dir que l’alternativa 1 contempla una zonificació que es correspon 
amb el sistema tradicional de qualificació del sòl no urbanitzable (utilitzat pel PEPCo i un gran 
nombre de plans generals). Aquesta manera de zonificar el sòl, però, no s’adiu amb l’objectiu 
general d’apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat canviant 
del territori i la societat, ja que el caràcter agrícola o forestal dels sòls canvia al llarg dels anys i 
pot ser convenient i necessari, en el marc d’un pla de gestió forestal o agrícola d’una finca, 
realitzar una aclarida forestal o repoblament d’un camp per afavorir l’aprofitament racional dels 
recursos i la conservació activa dels sistemes naturals. 

A més, de les primeres anàlisis realitzades en el marc del procés d’avaluació ambiental 
estratègica del Pla, es desprèn que l’alternativa 1 és menys favorable que les alternatives 2 i 3. 

Respecte aquestes últimes, es considera que ambdues suposen una millora respecte 
l’alternativa 1, ja que no qualifiquen el sòl en funció de la cobertura o dels seus valors naturals i 
paisatgístics (aspectes que són clarament dinàmics) sinó segons els valors funcionals i les 
potencialitats del sòl: espais amb funció d’ecotons, moduladors de les pertorbacions, amb una 
elevada prestació de serveis ecosistèmics culturals; espais amb funció de connectors 
ecològics; i hàbitats interiors amb una elevada prestació de serveis ecosistèmics de regulació. 

En el cas de l’alternativa 2, aquestes funcions i potencialitats es tradueixen en una delimitació 
espaial concreta, que respon a les característiques i potencialitats del territori en el moment de 
redacció del pla. Atès que la configuració actual és el resultat d’activitats i processos naturals i 
humans en constant evolució, aquesta foto fixa difícilment respondrà a les necessitats i 
oportunitats futures. 

En el cas de l’alternativa 3, es planteja una qualificació única que reconegui les funcions i els 
valors a través de la regulació normativa, traslladant al PEPNat l’ordenació detallada del Parc. 
Es considera que aquesta alternativa pot facilitar la gestió global del Parc i s’ajusta millor a 
l’objectiu general d’apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat 
canviant del territori i la societat. D’altra banda, contribueix a simplificar la regulació, evitant 
desdoblaments, contradiccions i dificultats d’interpretació entre el planejament general i el 
planejament derivat. 

Segons les primeres anàlisis realitzades en el marc del procés d’avaluació ambiental, aquestes 
dues alternatives presenten uns resultats globals igual de favorables, si bé l’alternativa 3 té una 
major capacitat per assolir els objectius ambientals i és més favorable pel que fa a la capacitat 
d’adaptació del planejament al dinamisme que puguin patir tant els valors ecològics, com la 
utilització social del Parc, oferint més marge d’actuació al PEPNat per concretar els àmbits amb 
usos diferencials. 

Com a conseqüència, es considera que la millor alternativa és la 3. Tanmateix, es deixa oberta 
la possibilitat d’ajustar-la (o de considerar l’alternativa 2) en funció dels suggeriments i dels 
informes que es recaptin en el marc del procés d’avaluació ambiental estratègica, així com de 
la pròpia evolució dels treballs. 
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1. Context de l’AAE de la MPGM de Collserola  

Tal i com s’explica a l’apartat d’antecedents de la memòria informativa de la MPGM, L’article 8 
del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, estableix 
literalment que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en col·laboració amb l'òrgan 
gestor del Parc Natural, els departaments de la Generalitat corresponents i les corporacions 
locals de l'àmbit del Parc, ha de formular el Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge. 

Per tal de donar compliment a aquesta disposició, en data 1 d’octubre de 2014 es va signar el 
conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat,  l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola per a la formulació, redacció, tramitació i aprovació del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la 
Modificació puntual del PGM (MPGM) d’acompanyament al Pla especial. 

Concretament, la clàusula segona.2 del Conveni estableix que la formulació, redacció, 
tramitació i aprovació inicial i provisional de la  MPGM d’acompanyament del Pla especial, 
d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, es durà a terme 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona seguint el procediment establert a la legislació 
urbanística, ambiental i sectorial vigent. 

En aquest sentit, i seguint les determinacions de la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental” i de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, s’avalua ambientalment la MPGM a l’àmbit de Collserola. 

En compliment del principi de jerarquia normativa, la present Modificació ha d’adequar les 
determinacions del PGM per tal que siguin coherents amb el marc legal i normatiu vigent, que 
ha canviat substancialment des de l’any 1976 (Llei d’espais naturals, d’urbanisme, PTMB, etc.). 

Com a criteri general, les propostes de modificació tendiran a simplificar i homogeneïtzar la 
regulació en l’àmbit del Parc, amb la finalitat que el PEPNat sigui l’instrument que defineixi el 
model estratègic i concreti la seva ordenació detallada. 

Els objectius generals i específics de la MPGM, així com les característiques bàsiques de la 
proposta es detallen als apartats 1, 2 i 3 de la memòria d’ordenació. 

El present document ambiental estratègic es centra a realitzar una diagnosi complementaria a 
la de la MPGM que detecti els principals valors i condicionants ambientals útils per a l’avaluació 
ambiental de les alternatives i per a la detecció de possibles impactes en l’alternativa escollida. 

Els objectius ambientals són comuns  als del PEPNat si bé s’han adaptat alguns subobjectius i 
indicadors per avaluar millor les propostes de la MPGM. 

Finalment l’anàlisi d’alternatives es centra en avaluar l’alternativa que millor afavoreix 
l’acompliment dels objectius ambientals. Per a les alternatives escollides es detecten aquelles 
alertes de possibles impactes que caldrà resoldre o minimitzar en el seu desenvolupament. 

 

1.1. Relació dels principals plans i programes amb incidència ambiental sobre 
Collserola 

Més enllà del marc de planejament territorial i urbanístic ja desenvolupat en la memòria de la 
MPGM, en aquest apartat es descriuen els principals plans sectorials des de l’òptica ambiental 
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que tenen una major incidència sobre la Serra de Collserola. 

Pel que fa als plans sectorials en relació amb els espais d’interès natural, cal destacar el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que el 1992 va incloure bona part del Parc de Collserola amb 
l’objectiu que, de manera preventiva, s’apliqués el règim del sòl no urbanitzable fixat per la 
legislació urbanística. L’àmbit de protecció de la serra de Collserola és el mateix que el PEPCo 
excloent les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable. El 2010, amb la declaració 
com a Parc Natural, s’incorpora 39 sectors d’ampliació al límit del PEIN que comporta 
l’ampliació de la superfície protegida pel PEIN en 779,29 ha. 

El 1997, la Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 va incloure la serra de Collserola en la 
Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) dins de la tipologia d’espais de 
muntanya litoral. La serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i 
hàbitats d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa d’una situació 
estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa. El 2014, es declara 
86 Zones Especials de Conservació (ZEC) a la regió mediterrània i s’aprova el seu instrument 
de gestió. L’objectiu marc és mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les 
poblacions de les espècies presents a l’espai. Per això, es defineix una sèrie de mesures 
basades en la gestió o restauració d’ecosistemes; regulació de l’ús públic; aprofitament 
sostenible forestal, agrícola i ramader; prevenció i lluita contra incendis; i generació de 
cartografia temàtica. 

El Pla General de Política Forestal (PGPF) delimita la serra de Collserola com a terreny forestal 
d’especial interès i estableix un règim de compatibilitat d’activitats i usos forestals. El PGPF 
constitueix el nivell superior de planificació de la superfície forestal de Catalunya i s’haurà de 
desenvolupar a través del Pla d’ordenació dels recursos forestals (PORF). Aquests PORF 
d’àmbit regional (per la RMB encara s’ha de redactar) esdevindran, al seu torn, el marc de 
planificació obligatori dels instruments d’àmbits inferiors: els Plans municipals o 
supramunicipals forestals, els Plans d’ordenació forestal, els Plans tècnics de gestió i millora 
forestal i els Plans simples de gestió i millora forestal. 

En relació amb el paisatge, el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
que estableix el marc normatiu de les polítiques i les actuacions en matèria de paisatge a fi de 
preservar-ne els valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics, delimita Collserola 
com a unitat de paisatge amb els seus trets distintius i principals valors, i avalua les debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats. Estableix uns objectius: uns paisatges naturals i forestals 
de Collserola ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i que 
compaginin l’activitat agropecuària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi; 
un paisatge de rieres i cursos d’aigua protegits davant transformacions discordants amb la seva 
rellevància ambiental i paisatgística; unes infraestructures lineals i de telecomunicacions 
integrades en el paisatge; un paisatge amb un ric patrimoni històric valoritzat i vinculat amb el 
paisatge que els envolta; un sistema d’urbanitzacions compactes i ordenades, integrat en el 
territori, i ben relacionat amb l’entorn forestal; unes fites preservades i revaloritzades, que es 
mantinguin com a referents visuals i identitaris de qualitat; un sistema d’itineraris i miradors que 
emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels 
paisatges de Collserola. També realitza una sèrie de propostes de criteris i accions dirigits 
prioritàriament a la protecció, a la gestió i a l’ordenació. 

En relació amb el cicle de l’aigua, cal destacar el Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFC) que realitza una anàlisi i una diagnosi dels recursos hídrics de tota la 
conca fluvial de Catalunya, les demandes d’aigua actuals i futures, i preveu les mesures 
bàsiques o complementàries necessàries per assolir quatre grans temàtiques: la millora de la 
qualitat hidromorfològica i biològica del medi; la gestió de la demanda i dels recursos hídrics; la 
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millora de la qualitat de les aigües; la modernització de regadius. La serra de Collserola es 
caracteritza per cursos d'ordre menor on no s'ha realitzat la modelització hidràulica com en el 
cas de la planificació dels espais fluvials (PEF). Així doncs, els límits de la zona potencialment 
inundable de Collserola es representen amb criteris geomorfològics i es considera que inclou la 
totalitat de la plana d'inundació i la primera terrassa, mentre que les terrasses més antigues 
s'interpreten com a no inundables. Tot i això, el PEF del Llobregat delimita certs espais de la 
serra de Collserola com a zona inundable de la riera de Vallvidrera i la de Rubí. El PEF del 
Besòs també delimita certs espais de Collserola com a zona fluvial, sistema hídric i zona 
inundable de la riera de Sant Cugat. 

Pel que fa a vectors ambientals més relacionats amb fluxos metabòlics i de qualitat ambiental, 
el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (PECAC) inclou la serra de Collserola com a 
zona geogràfica destacable sobre l’actual situació mediambiental de Catalunya. El PECAC 
desenvolupa estratègies de coordinació per assegurar que el PGPF tingui com a uns dels seus 
eixos vertebradors l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com en el cas de Collserola. 
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) inclou tots els municipis que 
formen part de Collserola com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, zones 
que sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per NO2 i PM10. El PAMQA 
estableix l’obligatorietat, en tots els municipis inclosos dins d’aquesta zona, de redactar un 
PMU per als seus municipis amb l’objectiu de reduir les emissions associades a la mobilitat. 

A nivell metropolità, trobem el Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB (PSAMB), que integra de 
forma coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques sectorials 
metropolitanes (urbanisme, transport i mobilitat, etc.) que siguin competència de l’AMB. El 
PSAMB preveu estratègies per superar els processos de fragmentació existents i millorar la 
funcionalitat ecològica d’espais amb un grau d’aïllament molt alt actualment com Collserola, 
millora del coneixement de la biodiversitat i dels serveis ambientals que ofereix Collserola; 
avaluació de l’impacte de la contaminació lluminosa i plantejar mesures correctores; per citar 
les més rellevants. 

En relació a la mobilitat, el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) preveu, 
respecte a la xarxa ferroviària, l’ampliació de la connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès 
(a determinar en el PDI i sense especificar si mitjançant el Túnel d’Horta o el Túnel Central o de 
Sant Medir) així com un ramal amb característiques d'alta velocitat que ha de connectar el 
ramal del Llobregat i el del Besòs per darrere de Collserola. En aquest sentit, el Pla director 
d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) preveu l’ampliació de la 
connexió ferroviària a Barcelona des del Vallès a través d’un nou túnel d’uns 5 km de llargada a 
través de la serra de Collserola (Túnel d’Horta). 

D’altra banda, les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) són el marc orientador per a 
l’aplicació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius 
temporals, propostes operatives i indicadors de control. Les DNM s’apliquen a tot el territori de 
Catalunya i tenen la naturalesa de pla territorial sectorial amb adequació a les directrius 
establertes pel PTGC. Les DNM han de servir per a l’elaboració dels PDM i PMU. En aquest 
sentit, el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM), conté 75 
mesures, de les quals una bona part afecten a la mobilitat del corredor Collserola. D’aquestes 
mesures cal destacar: el seguiment de la redacció i el desenvolupament dels PDU i POUM en 
referència a la concreció dels objectius de mobilitat del PTMB; el seguiment de les reserves de 
sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat; el programa i criteris de disseny de les 
noves infraestructures viàries; la reducció de la contaminació acústica a les xarxes de mobilitat 
interurbanes; la millora de serveis a les xarxes de metros comarcals del Baix Llobregat i Vallès 
Occidental (FGC). 
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A nivell metropolità, el Pla metropolità de mobilitat urbana AMB (en redacció) haurà de contenir 
estratègies de mobilitat sostenible de l’AMB, el pla d’accés als sectors industrials i definir la 
xarxa viària bàsica metropolitana, la qual també transcorre per Collserola. El Pla no ha d’estar 

 

vinculat per les mesures proposades pels PMU, atès que afecten àmbits competencials 
diferents. La xarxa viària secundària local es correspon a la planificació de la mobilitat 
municipal i, per tant, les estratègies que determini el PMU es podran incorporar al POUM 
corresponent. 

Per acabar, en l’anàlisi de la incidència d’altres plans sobre Collserola cal també mencionar, tot 
i que no sigui de caire autonòmic com tots els analitzats fins al moment sinó estatal, el de 
Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2019, per la seva implicació directa en 
la identificació de les infraestructures energètiques planificades a tot el territori espanyol. El Pla 
preveu la creació d’una línia de 400 kV que connectaria Sentmenat i Sant Just Desvern a 
través de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i la serra de Collserola. 

 

1.2. Marc legal ambiental 

Més enllà de la legislació marc en matèria d’urbanisme de la present MPGM, ja detallada en la 
memòria de la MPGM, a continuació es detalla el llistat de legislació europea, estatal i 
autonòmica que té una major incidència ambiental en el desenvolupament de la Modificació 
puntual de Pla General en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
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Marc general 

Àmbit europeu 

Directiva 2001/42/CE, relativa als efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, 
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el 
medi ambient. 

Àmbit estatal  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 

Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

Energia 

Àmbit europeu 

Estratègia Europea 2020 "Energia para un mundo en transformación" Compromisos 2013-
2020, aprovada el 2010. 

Full de Ruta Energètic 2050- COM 2011 (Energy Roadmap 2050). 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energia Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, 
aprovada 2007. 

Àmbit autonòmic 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

Estratègia per al Desenvolupament sostenible de Catalunya. 2026.CAT, aprovada el 2010. 

Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) 2013-2020, aprovada el 2012. 

Aigua 

Àmbit europeu 

Directiva 60/2000/CE, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 
política d’aigües. 

Àmbit estatal  

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

Àmbit autonòmic 

Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament de Catalunya. 

Decret 188/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya. 
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Residus 

Àmbit estatal  

ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de  valorització 
i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i enderrocs. 

Àmbit autonòmic 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus de l’ambient atmosfèric. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

Contaminació atmosfèrica 

Àmbit europeu 

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a 
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

Àmbit estatal 

Ley 34/2007, de la Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono (Vigent fins el 30 de gener de 2011). 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l’Ambient Atmosfèric. 

Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

Contaminació acústica 

Àmbit europeu 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Àmbit estatal 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

Àmbit autonòmic 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, del Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica  
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Contaminació lumínica 

Àmbit autonòmic 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn.  

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

Biodiversitat i espais naturals 

Àmbit europeu 

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 

Directiva 92/43/CE del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació dels Hàbitats naturals i 
la fauna i flora silvestres. 

Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, relativa a la conservació de la biodiversitat al 
territori de la UE, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna 
silvestres. 

Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relativa a 
la avaluació i gestió del risc d’inundació. 

Àmbit estatal 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Àmbit autonòmic 

Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de 
conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se 
n’aprova l’instrument de gestió. 

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. 

Acord del Govern de la Generalitat GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen 
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC), que inclou la Serra de Collserola amb el codi ES5110024. 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, amb la 
inclusió de l’espai anomenat Serra de Collserola. 

Llei 6/1988, de 30 març, forestal de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural. 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de les carreteres. 

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
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Patrimoni 

Àmbit autonòmic 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. 

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 

 

2. Diagnosi ambiental dels entorns de la MPGM 

En aquest capítol es presenta la diagnosi ambiental realitzada en l’avanç del PEPNat, aprovat 
el 27 de gener de 2015, ja que l’àmbit d’anàlisi és el mateix. No obstant, es planteja aportar 
nous elements complementaris a la caracterització de l’àmbit que puguin servir per enriquir les 
seves propostes i avaluar-ne l’ordenació des d’òptiques diferents. 

Així doncs, per una banda s’ha fet un resum sintètic dels elements més rellevants de la 
diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM, del document Diagnosi ambiental del Parc de 
Collserola feta per la Diputació de Barcelona l’any 2008, i del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 2013 (PSAMB) per tal d’aprofitar així, tots els elements de diagnosi 
ambiental de la serra ja realitzats més recentment, i per tal de no generar informació redundant. 
Per l’altra, s’ha estudiat de forma més especifica elements clau per a l’avaluació del model 
d’ordenació del Parc que no hagin estat tractats en aquestes diagnosis, o que hagin estat 
tractats de forma més superficial, o sense la voluntat de ser utilitzats per fer una avaluació 
posterior d’un model d’ordenació. 

En aquest sentit, les temàtiques complementaries estudiades s’han centrat majoritàriament en 
aportar elements per a la caracterització dels serveis ecosistèmics més determinants de la 
Serra de Collserola i que poden incidir de forma més determinant en el seu model d’ordenació i 
en la diagnosi dels principals efectes que el canvi global i el canvi climàtic `poden comportar 
sobre els valors ambientals de la serra. 

Si bé la diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM ha caracteritzat molt bé el medi 
natural i socioeconòmic del Parc Natural de Collserola, el PSAMB caracteritza molt bé 
ambientalment el marc territorial on s’insereix la Serra, i la diagnosi de la Diputació de 
Barcelona del 2008, ja va analitzar també altres elements de qualitat ambiental de la serra 
lligats a vectors ambientals com la qualitat de l’aire, el soroll, la contaminació lumínica, etc. S’ha 
trobat interessant analitzar alguns dels serveis ecosistèmics més determinants pel model 
d’ordenació, degut a varies raons. 

Primerament, al fet que l’òptica del serveis ecosistèmics ofereix un punt de vista diferent, 
centrat en els beneficis que la biodiversitat i els ecosistemes de Collserola i les seves funcions 
poden oferir a un entorn tant poblat com el metropolità. En aquest sentit, aquesta anàlisi parteix 
d’una escala superior, que permet avaluar com determinades actuacions dins la Serra de 
Collserola poden repercutir en la població situada als seus entorns. 

En segon terme, perquè l’estudi dels serveis ecosistèmics de les principals àrees naturals és 
una preocupació internacional i europea (Economia dels Ecosistemes i la Biodiversitat TEEB, 
Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni EME. The Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES), encara incipient, i de la qual s’han generat 
pocs estudis, i encara menys, estudis amb suficient profunditat. Actualment desconeixem en 
quin grau la Serra de Collserola ens aporta determinats beneficis ambientals, i quines són les 
àrees estratègiques per garantir-los. En aquest sentit, l’estudi d’aquesta temàtica pot ser una 
aportació rellevant al coneixement de valors de la Serra estudiats des d’una altre òptica. Val a 
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dir, però, que aquest estudi s’ha realitzat amb les millors dades disponibles actualment, i que 
aquesta és una línia de treball que s’haurà d’anar desenvolupant encara amb més profunditat 
en el futur. 

Finalment, l’estudi dels serveis ecosistèmics és també interessant en el cas del Parc de 
Collserola, perquè pot oferir-nos moltes pistes de cara a gestionar els seus ecosistemes. 
L’estudi de serveis ecosistèmics diferents ens pot proporcionar criteris de gestió per maximitzar 
un determinat servei que a vegades poden ser contraposats a l’assoliment d’un altre o redundar 
en la millora d’ambdós. Per exemple, la presència d’un bosc en un determinat lloc pot afavorir 
la regulació d’avingudes o inundacions, però disminuir la infiltració d’aigua en els aqüífers, en 
canvi la presència d’un determinat bosc en pendents molt elevats pot contribuir a la millora 
d’ambdós serveis disminuint la velocitat d’escorrentia de l’aigua. 

El coneixement de les àrees on, una determinada gestió, pot afavorir molts serveis 
ecosistèmics, pot ser molt rellevant per establir línies de protecció, restauració i gestió. Més 
encara, en un espai on les dinàmiques i processos naturals estan tant lligades a l’actuació, 
freqüentació i presencia humana dels seus entorns. 

 

2.1 Medi físic 

2.1.1. Relleu i hidrologia 

Tal com s’explica en la diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM i, fent-ne una síntesi, 
la Serra de Collserola és un element orogràfic d’alçades discretes i formes suaus, amb 
pendents asimètrics més pronunciats a la vessant orientada a mar, mentre les carenes 
orientades al Vallès són llargues i amb un descens més suau. El punt més alt del massís és el 
cim del Tibidabo, situa a 512 m d’alçada. 

Pel que fa als pendents, el Parc Natural s’observa que la gran majoria de superfície, un 98,6% 
de l’àmbit se situa per sobre el 3% de pendent. 

Aquest relleu i morfologia genera una xarxa de drenatge formada per torrents i rieres de poca 
entitat i longitud relativament curta. Podem diferenciar 99 sub-conques hidrogràfiques de 
superfícies molt variables, entre les quals destaca la conca de la Riera de Vallvidrera com a 
principal sistema hidrològic del Parc amb 1.894 ha de superfície, únic curs del Parc Natural 
amb cabal circulant gairebé tot l’any. Aquest sistema és tributari de l’aqüífer de la Vall Baixa del 
Delta del Llobregat, aqüífer protegit. 

Cal destacar com a conques importants dins el Parc també, el torrent de Sant Medir, el torrent 
de Sant Iscle, el torrent de Can Carbassa i la riera de Sant Just. 

A nivell de conques principals, la conca més extensa del Parc és la de la riera de Sant Cugat, 
principal sistema tributari de l’aqüífer del Delta del Besòs, també protegit. 

A nivell de vessants, es poden definir 3 sistemes hidrològics: les conques que drenen cap al 
Besòs, les que drenen cap al Llobregat i les que drenen directament cap al Pla de Barcelona i 
el mar. La vessant del Pla de Barcelona és el més susceptible de patir problemes en relació a 
l’escorrentia superficial, ja que presenta majors pendents i menor cobertura de boscos. 

2.1.2. Geologia i edafologia 

Pel que fa a la geologia, dominen a la serra les roques metamòrfiques de les quals les 
predominants són les pissarres paleozoiques amb filons de quarsites, que ocupen el 57,7% de 
la superfície del Parc. Un 81,5% de la superfície del Parc està recoberta per roques poc 
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permeables. No obstant existeixen tres tipus d’aqüífers a la serra: aqüífers al·luvials, aigües 
subterrànies procedents del Besòs; aqüífers neògens, disposats entre materials d’origen detrític 
sedimentats a les valls de rieres i torrents; i aqüífers paleozoics, aigües que es mouen a través 
de les esquerdes de les roques seguint el pendents del terreny. Aquests aqüífers donen lloc a 
les aproximadament 200 fonts que es troben dins el Parc. 

Producte d’aquests materials geològics al Parc de Collserola es troben els sòls situats sobre 
pissarres i altres roques silíciques, que són predominantment argilosos i de pH més aviat àcid, 
mentre que els sòls calcaris són escassos. A la façana costanera, les roques granítiques, com 
la granodiorita, han donat lloc a sòls sorrencs de sauló. 

Destaquen com elements del patrimoni geològic la geozona 336 “Successió miocena de Puig 
Pedrós i Molí Calopa” i 338 “Escletxes del Papiol Can Puig”, seguides del geòtop 337 “Pedreres 
i mina Berta”. L’interès d’aquestes geozones és tant geològic com paleontològic, donat que 
presenten unes associacions molt característiques de la biocronozona de mamífers d’Europa 
Occidental. Des d’aquest punt de vista tenen un valor científic patrimonial d’àmbit internacional. 

Com a impactes negatius i amenaces sobre aquest patrimoni destaquen l’ampliació i gradual 
ocupació de polígons industrials, els abocaments incontrolats especialment en aquells sectors 
on existien explotacions d’argiles o granitoides, la freqüentació incontrolada per part 
d’excursionistes i escaladors, l’espoli per part de col·leccionistes de fòssils, i els projectes de 
construcció de noves infraestructures. 

2.1.3. Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia 

S’ha realitzat l’anàlisi d’aquest servei ecosistèmic ja que és un dels més rellevants a nivell del 
medi físic de Collserola. Els ecosistemes de la Serra són capaços de retenir sòl amb el seu 
sistema d’arrels, disminuir la velocitat d’escorrentia evitant fenòmens erosius i facilitant la 
infiltració, evapotranspirar i regular l’aigua present al sòl augmentant la seva permeabilitat i 
evitant episodis d’inundació. Així doncs, són en definitiva un element cabdal per el correcte 
comportament del cicle hidrològic i per evitar riscos d’erosió i d’inundació als seus entorns, 
alhora que poden suposar un estalvi en la recol·lecció d’aigües en dels entorns urbans a menor 
cota. 

Fins ara, la visió d’anàlisi del risc d’erosió o inundació, ha detectat aquelles zones més 
afectades o amb possibilitats de ser-ho, fet que podia donar eines per a la restauració o per a la 
gestió del risc. La visió del servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia és més 
completa i permet detectar aquelles àrees que actualment estan evitant que els riscos d’erosió i 
inundació siguin majors, a part de contribuir en d’altres aspectes abans anomenats. Així doncs, 
l’anàlisi d’aquest servei detecta espais els quals és interessant preservar per al manteniment 
del servei: parts altes de les conques, boscos de ribera, ecosistemes sobre forts pendents o 
espais altament erosionables litològicament, etc. 

Aquesta òptica sembla més adequada per a la seva aplicació a la gestió i al planejament 
urbanístic i derivat ja que les àrees amb més servei, seran aquelles en que una transformació 
del sòl implicarà més impactes, mentre que abans no es considerava d’aquesta manera. 

Per calcular aquest servei s’ha tingut en compte l’erosionabilitat litològica dels diferents 
materials, l’orografia i l’afectació hidrològica (zones inundables o amb pluges més intenses) per 
conèixer el risc d’erosió. Amb el risc d’erosió i la capacitat de retenció dels hàbitats obtenim el 
servei de protecció envers l’erosió. D’altra banda, amb la capacitat de regulació de la pluja dels 
ecosistemes i la situació altitudinal (regulació de conques més grans o pendents més 
pronunciats), es pot saber la capacitat de regulació hidrològica de les conques per part dels 
ecosistemes, que juntament amb la màxima pluviositat mensual, ens ofereix una aproximació 
qualitativa al servei de regulació de la hidrologia en general. Ambdós serveis, el de protecció 
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envers l’erosió i el de regulació de la hidrologia s’han combinat per generar un mapa del servei 
ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia ja que es considera que ambdós estan 
relacionats (una major erosió tendeix a una menor capacitat de retenció d’aigua en el sòl i a un 
increment de les velocitats d’escorrentia i dels riscos d’inundació, i una major regulació hídrica 
de l’aigua de les conques permet menors velocitats d’escorrentia i, per tant, menor potencial 
erosiu). 

A Collserola, als entorns del Tibidabo i part alta de les conques de la Riera de Vallvidrera i de 
Sant Medir és on es dóna més servei així com les vores amb el Pla de Barcelona i amb el 
Llobregat, zones amb major pendent. També es important el servei que proporciona les 
cobertes existents al voltant de les rieres. En resum, la serra proporciona en conjunt un servei 
ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia elevat, encara més important quan Collserola 
es troba envoltada de zones urbanes i la presència dels seus ecosistemes evita riscos i 
sobrecostos en infraestructures de les zones urbanes que l’envolten. 

 

 

 

2.1.4. Patrimoni geològic 

L’altre tema desenvolupat com a indicador d’avaluació ha estat el patrimoni geològic. En aquest 
cas no s’ha generat informació de nou, sinó que s’ha realitzat un mapa resum de la geologia i 
els valors catalogats com a patrimoni geològic. 

A Collserola dominen les pissarres paleozoiques amb filons de quarsites, que ocupen el 57,7% 

Aproximació qualitativa al servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia
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de la superfície del Parc, tot i que la superfície que ocupen les roques poc permeables arriba 
fins el 81,5%. A més, estan reconeguts i inclosos a l’Inventari d’espais d’interès geològic els 
principals cims, turons i careners de la part central del massís, en els quals es pot observar una 
gran varietat de pissarres, esquists, bretxes i altres roques i també minerals paleozoics afectats 
més o menys per les intrusions granítiques. Aquests espais d’interès geològic provenen de la 
diagnosi marc del PEPNat i la present MPGM. 

 

 

2.2. Medi biòtic 

2.2.1. Biodiversitat 

Pel que fa al context territorial de Collserola dins l’AMB en termes de biodiversitat, la diagnosi 
del PSAMB conclou que aquest Parc Natural contribueix a la conservació de la biodiversitat de 
l’AMB amb les seves millors mostres d’hàbitats eurosiberians, com ara diverses comunitats de 
ribera i fons de vall que acullen espècies d’amfibis com la salamandra (Salamandra 
salamandra) o arbres com Quercus petraea, Q. canariensis o Ilex aquifolium, poc freqüents en 
ambients mediterranis. Els principals rierols acullen salzedes i gatelledes de radicació 
eurosiberians, i mantenen poblacions de barbs autòctons (Barbus haasi). Collserola acull una 
fauna notablement banalitzada per la forta pressió antròpica, en la qual hi persisteixen però 
notables poblacions de senglar (Sus scrofa) i de diversos carnívors (Vulpes vulpes, Genetta 
genetta, Meles meles, etc.) i quiròpters. 

Patrimoni geològic als entorns de Collserola 
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Comparant-lo amb d’altres espais protegits de l’AMB pel que fa a elements de protecció 
prioritària, observem les dades de la taula següent. 

 

Si observem l’índex de valoració global de la biodiversitat de l’AMB, veiem valors intermedis i 
elevats dins Collserola en el context dels espais oberts metropolitans. Dins la Serra de 
Collserola, s’observen valors relativament més elevats als sectors litorals, àmbits dominats pels 
hàbitats oberts, tant de tipus llenyós (bosquines dominades per espècies diverses com Arbutus 
unedo, Quercus coccifera, Ampelodesmos mauritanica, etc.) com herbaci (prats de 
Brachypodium retusum, Hyparrhenia hirta, etc.), alguns d’ells d’interès comunitari (6220, Prats 
mediterranis rics en anuals, basòfils, del Thero-Brachypodietalia). 

De la síntesi de la diagnosi dels factors biòtics del PEPNat i la present MPGM se’n desprenen 
conclusions similars, si bé s’aprofundeix més en detall a caracteritzar els valors del Parc 
Natural: 

Així dels dos quadrats més representatius del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya es 
desprèn una biodiversitat en nombre total d’espècies inventariades que varia entre 3.146 i 
1.976 depenent del quadrat analitzat. 

Zones d’especial valor per a la flora i la fauna 

Pel que fa als fongs existeixen 3 localitats d’elevada singularitat: 

— Torrent de les Tres Serres: Comunitat amb líquens especialitzada i diversa. 

— Font d’en Sert: Ecosistema ric en diversos fongs vulnerables a nivell català. 

— Sant Medir: Espai d’interès pels seus líquens, d’entre els quals figura la nova espècie 
descoberta recentment Bacinia sp. 

Pel que fa a la flora existeixen dues localitats d’elevada singularitat florística destacades al 
Parc: 

— Torrent de les Tres Serres: Comunitat de briòfits hidròfils especialitzada i diversa. 

— Mina Juanita: Concentració de falgueres amenaçades a nivell tant provincial com local. 

D’altra banda, dins el Parc existeix un elevada presència d’espècies de flora al·lòctona, més 
d’un centenar, de les quals 39 són d’elevat potencial colonitzador. 

Pel que fa a la fauna poden identificar-se diversos hàbitats i zones d’interès segons el grup 
faunístic: 

— Invertebrats: Destaca l’interès dels boscos madurs per a les espècies de coleòpters 
emparats per la Directiva Hàbitats, i els prats d’albellatge per a dues espècies d’insectes de 
gran interès, Brachycroptaphus tryxalicerus i Vibertiola cinerea. 

 

Elements de conservació prioritària als diversos ENP de l’AMB
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— Peixos: És d’especial interès el curs mitjà de la Rierada a causa de la presència de l’única 
població autòctona al Parc Natural de barb cua-roig (Barbus haasi). 

 

 

— Amfibis: La única espècie prioritària per als amfibis, el gripau d’esperons (Pelobates 
cultripes), està extingida i en procés de reintroducció en diversos indrets del sector occidental 
del Parc. Destaquen com a àrees d’interès per aquest grup els pantans de Vallvidrera i de Can 
Borrell i les pedreres Can Perera, Mina Berta i Santa Creu d’Olorda i Can Farrès. 

— Rèptils: Són d’especial valor per aquest grup els hàbitats oberts o semioberts, i conreus que 
afavoreixen una major presència del llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) considerat en 
regressió. Destaca el Sector del Terral (Molins de Rei). 

— Ocells: Existeixen varis hàbitats de conservació prioritària per aquest grup depenen de les 
espècies d’interès. Els conreus de secà poden ser interessants per recuperar espècies com el 
botxí (Lanius meridionalis) o l’oliva (Tyto alba) i consolidar la nidificació del falcó mostatxut 
(Falco subbuteo). Les zones boscoses amb baixa pertorbació ambiental són interessants per a 
la nidificació d’espècies de rapinyaires com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot 
(Buteo buteo) i l’astor (Accipiter gentilis). La presència d’hàbitats rupícoles, parets rocoses o 
arenoses (com les pedreres de Can Perera, Mina Berta i Santa Creu d’Olorda i Can Farrès; les 
escletxes, pedreres i bòviles del Papiol; els talussos de Can Canaris; Can Perera i talussos del 

Índex de la valoració de la biodiversitat de l’AMB

Font: PSAMB a partir de la Diagnosi de l’estat de conservació de la Biodiversitat a l’AMB (Pino, J i Basnou, C 2013) 
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torrent del Duc; i els ambients rupícoles del turó de Montcada) combinat amb la presència de 
mosaics agroforestals pot afavorir el mussol (Athene noctua), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) 
i el duc (Bubo bubo), espècies amb poques parelles o en regressió dins el Parc. D’altra banda, 
cal destacar també que la Serra de Collserola té una especial rellevància en les rutes 
migratòries d’Europa Occidental. 

— Mamífers: Són indrets d’alt interès en la conservació dels quiròpters la mina de Can Rabella, 
la Rierada i els pantans de Can Borrell i Vallvidrera. També són d’interès per a mamífers amb 
una tendència al declivi com el toixó (Meles meles) els vessants del Llobregat i del Vallès amb 
més vinculació amb àrees agrícoles, així com espais agrícoles interns a la serra. Finalment cal 
esmentar la problemàtica amb el senglar (Sus scrofa) que ha anat augmentant la seva població 
a Collserola i ha esdevingut una espècie sinantròpica, comportant conflictes en zones urbanes 
properes al Parc, major risc d’accidents, danys a finques i conreus o sobrepressió a d’altres 
elements d’interès per a la biodiversitat. 

— En general i com a singularitat faunística cal destacar el paper de la xarxa de torrents i 
fondals com ambients especialment rellevants per la fauna vertebrada terrestre i també per 
nombroses espècies d’ocells i invertebrats. 

— Finalment, pel que fa a la fauna al·lòctona d’elevat potencial colonitzador destaca el 
rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) que s’ha distribuït per la totalitat del Parc. 

 

 

Zones d’especial interès per a la conservació de la fauna

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la diagnosi de Collserola de la diputació de
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Pel que fa a la diversitat d’hàbitats a la Serra de Collserola, s’han identificat un total de 109 
hàbitats CORINE (Universitat de Barcelona, 2012), destaquen clarament els hàbitats 
composats per màquies i boscos (71%) i si hi afegim la resta de matollars i bardisses la 
proporció supera el 83%. Els espais oberts (prats, conreus, etc.) representen un 9% 
aproximadament. 

Més detalladament, podem observar com els boscos d’aciculifolis (40%), les bosquines 
mediterrànies (24%) i els boscos d’esclerofil·les (15%) són, en aquest ordre, els hàbitats 
representats. La vegetació que acull flora eurosiberiana (boscos caducifolis, bardisses i boscos 
de ribera) tan sols representa el 3,6%. 

Pel que fa a hàbitats d’interès comunitari a Collserola n’hi són representats 13, dels quals 4 són 
considerats prioritaris. En conjunt ocupen un 66% del territori del Parc. Els més abundants són 
les Pinedes mediterrànies (39%) i els alzinars i carrascars (27%). La resta ocupen superfícies 
molt petites inferiors a l’1% de l’àmbit. 

Sobre l’estat de conservació d’aquests hàbitats, es consideren mal representats les basses 
temporeres, els prats de teròfits, les jonqueres, les vernedes i les suredes, i ben estructurats o 
en situacions intermèdies els costers rocosos calcaris i silicis, les coves, les pinedes 
mediterrànies, les màquies amb llor, les alberedes i gatelledes, i els alzinars. 

A nivell d’hàbitats de conservació prioritària atenent disposicions legals i de planificació, 
s’identifiquen 20 hàbitats CORINE dels quals destaquen especialment els hàbitats associats a 
ambients humits (11 en total), des de petits degotalls a boscos de ribera. 
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Es consideren mal representats les comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum 
spp., etc.), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa; els herbassars amb cua de 
cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. Remota, etc.) de fons de còrrec i sòls 
xops, al territori catalanídic septentrional i central; les jonqueres de jonc boval (Scirpus 
holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana); les 
vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa 

Zones d’especial interès florístic 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la diagnosi de Collserola de la diputació de 
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plujosa i de l’estatge submontà; les alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la 
terra baixa (i de la muntanya mitjana); les freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa; 
les suredes amb sotabosc clarament forestal; i les comunitats dominades per Carex cuprina, de 
vores d’aigua i llocs humits, de la terra baixa i de la muntanya mitjana. 

D’altra banda, es consideren ben estructurats o en situacions intermèdies les avellanoses 
(bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum ..., mesohigròfiles, dels barrancs 
molt ombrívols de terra baixa (i de l’estatge submontà); els estepars de Cistus crispus, 
silicícoles i xeròfils, de les contrades mediterrànies marítimes; els prats de teròfits, calcícoles, 
de terra baixa, a la mediterrània occidental; els prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia 
hirta), de vessants solells de les contrades marítimes; els boscos de roures (Quercus 
pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Quercus ilex), de terra baixa; les gatelledes 
(boscos, generalment baixos, de Salix atrocinerea), amb Equisetum telmateia, Carex pendula, 
etc. de fons de barrancs i depressions, amb sòl xop al territori catalanídic; omedes de terra 
baixa; roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les 
contrades mediterrànies; roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillus-
veneris), de les contrades mediterrànies; i coves i avencs. 

Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació 

Pel que fa a la connectivitat ecològica del Parc Natural de Collserola, l’estudi “Connectivitat 
ecològica i problemàtiques de fragmentació a la Serra de Collserola” (Barcelona Regional, 
2013) conclou: 

— La Serra de Collserola pateix un greu problema d’aïllament ecològic i les connexions amb 
els espais naturals del seu entorn són, ara per ara, molt dèbils. 

— La Serra pateix també un problema de bifragmentació interna produïda per l’eix 
d’infraestructures de la C-16 i les urbanitzacions associades. Aquest procés està parcialment 
aturat, ja que les àrees protegides del Parc permeten amplies àrees de connexió com les de 
l’entorn de la capçalera de la riera de Vallvidrera. No obstant, si el teixit urbà existent a l’interior 
de la Serra intensifica el seu caràcter urbà, el problema encara es pot agreujar. 

— Les possibilitats de millorar la connectivitat terrestre externa de la Serra passen, sobretot, 
per afavorir la connectivitat del Parc amb la Riera de Rubí i la Riera de Sant Cugat, que amb 
traçats tangencials a la Serra, reben afluents que venen de Collserola i des d’altres espais 
agroforestals i corredors ecològics consolidats. I també passa per cursos fluvials com la riera de 
Vallvidrera i el Torrent de Batzac, que naixent dins el Parc, són capaços de travessar amb bona 
permeabilitat les principals barreres d’infraestructures de la perifèria de la Serra, o bé és 
possible restaurar-ne la funcionalitat amb actuacions de moderada inversió. 

— Degut al fort aïllament terrestre que presenta la Serra, tenen un pes estratègic pel que fa a la 
connectivitat ecològica externa del Parc, aquelles peces forestals capaces d’actuar de passeres 
d’hàbitat amb d’altres grans espais naturals. 

— Finalment, també s’observen problemàtiques de qualitat dels hàbitats interiors a la Serra, 
com els boscos de ribera d’algunes rieres que poden afectar també la funcionalitat ecològica de 
Collserola, tot i que aquest anàlisi no s’ha realitzat en profunditat en aquest estudi. 

Cal fer constar, doncs, que la majoria de les problemàtiques de connectivitat ecològica de 
Collserola es produeixen fora dels límits del Parc Natural. 

Altres figures de protecció 

Finalment, i a nivell d’altres figures de protecció dels valors naturals més enllà de la del propi 
Parc Natural, Xarxa Natura 2000 o urbanística (PEPCo), Collserola disposa de 8 forests 
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públiques dins els seus límits. Dins l’àmbit del Parc s’hi troben també 3 àrees d’interès faunístic 
i florístic, i una zona inclosa en l’inventari de zones humides (Pantà de Can Borrell). 

2.2.2. Hàbitats d’interès 

Un dels mapes resum que s’ha confeccionat com a indicador d’avaluació de les propostes del 
MPGM, és la unificació en un sòl mapa dels espais i localitats d’interès florístic més rellevants 
recollits en la diagnosi del medi biòtic. 

S’observa com els hàbitats d’interès comunitari ocupen un 66% del territori del Parc, dels quals 
un 38% són les pinedes mediterrànies i un 27% els alzinars i carrascars. S’ha considerat 
important marcar els punts on es concentren aquests hàbitats d’interès comunitari així com els 
espais d’elevada singularitat per la flora. Els prats sabanoides d’albellatge, les omedes de terra 
baixa, les avellanoses i els llistonars són, en concret, els hàbitats d’interès comunitari amb més 
presència a Collserola. A més, hi ha 5 espais d’elevada singularitat, 3 pel que fa als fongs i 2 
per la flora. 

2.2.3. Espais d’interès per a la conservació de la fauna 

El mateix exercici s’ha fet amb els espais d’especial interès per a la fauna recollits en la 
diagnosi marc del PEPNat i la present MPGM. 

En aquest cas s’observa com els prats secs de terra baixa serveixen de zona d’alimentació de 
nombroses aus, rèptils i mamífers, a més d’allotjar interessants comunitats de quiròpters. 

A més, la major part del carener de la serralada i les seves zones immediates constitueixen 
àrees de gran interès per a la nidificació d’espècies d’aus amenaçades. També és d’especial 
interès el curs mitjà de la Rierada a causa de la presència de l’única població autòctona al Parc 
de barb cua-roig. S’ha considerat important indicar totes aquestes àrees i localitats d’interès per 
a la conservació de la fauna. 

2.2.4. Zones crítiques per a la connectivitat ecològica 

En aquest apartat s’han resumit en un plànol les conclusions i detecció de punts crítics per a la 
connectivitat ecològica dels entorns de Collserola de l’estudi de “Connectivitat ecològica i 
problemàtiques de fragmentació a la Serra de Collserola, Barcelona Regional 2013”. 

En el mapa, s’observa el fort grau d’aïllament de la Serra envers la resta de sistema d’espais 
agroforestals del seu entorn. La majoria de punts crítics i problemàtiques de fragmentació se 
situen als entorns del Parc Natural i a la seva part central (Eix de la C-16). 

S’observen majors possibilitats de connexió en el sector occidental, mentre que a l’oriental les 
possibilitats existents estan molt compromeses. 

2.2.5. Valors vulnerables als efectes del canvi climàtic 

El recent escalfament global – entre 0,6 i 1,0 ºC en els últims 50 anys – ha alterat fenòmens 
biològics com el creixement de les plantes, la sortida de les flors, la sortida i la caiguda de les 
fulles i dels fruits, i les èpoques de migració dels animals (Peñuelas i Filella 2001 i 2002). 

Tot plegat, pot generar una cascada d’impactes a través de tot l’ecosistema que pot incloure 
l’expansió d’algunes espècies, la desaparició d’altres, canvis en la distribució geogràfica i 
migracions altitudinals o latitudinals que poden derivar en canvis en l’estructura i composició de 
les comunitats, entrada d’espècies invasores o major incidència de les plagues forestals. 
(PSAMB, 2014). 

Així doncs, una aridificació com la prevista per a les properes dècades (escalfament i, a més, 
disminució de les precipitacions), fa preveure conseqüències importants per a la fisiologia, la 
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fenologia, el creixement, la reproducció, l’establiment i, finalment, la distribució dels essers vius 
i, per tant, sobre l’estructura i el funcionament dels ecosistemes (Llebot et al 2010).  

 

 

 

 

Zones i punts crítics per a la connectivitat ecològica a l’entorn de Collserola
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Font: CREAF 

Imatge 1: Efectes ecològics dels canvis fenològics produïts pel canvi climàtic 
 

En el cas de Collserola, i segons l’atles d’idoneïtat topoclimàtica realitzat pel CREAF, s’espera 
un increment d’idoneïtat del Pi blanc (Pinus halepensis) i dels matollars mediterranis en els 
vessants més soleis. Els alzinars baixarien una mica la seva idoneïtat topo-climàtica, si bé 
mantindirien valors mitjos i alts en alguns àmbits. Els boscos més afectats serien els de 
component més eurosiberià: rouredes, caducifolis de ribera i avellanoses. 

No obstant, s’observa com actualment els efectes més significatius sobre la biodiversitat de la 
serra tenen més a veure amb el canvi global en el seu sentit més ampli, que en una àrea 
metropolitana com la de Barcelona està molt més influenciada per els canvis i transformacions 
del sòl i les invasions biològiques. 

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

Per un altre costat, però, Les noves formacions forestals aparegudes corresponen, llevat de les 
repoblacions de coníferes (22%) a pinedes secundàries de pi blanc establertes de forma 
natural (71%) i en molt menor proporció a alzinars (7%). (Verkaik i Espelta, 2013). 

Així doncs, és esperable que en els propers anys, aquells espais que rebin transformacions 
dràstiques o forts impactes puguin evolucionar cap a pinedes de pi blanc i matollars 
mediterranis, mentre que els boscos que es mantinguin estables puguin seguir evolucionant 
cap a alzinar. Finalment, les rouredes, boscos de ribera i avellanoses i aquells ambients més 
frescals són els que rebran més directament els impactes del canvi climàtic. 

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

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

 

2.3. Medi humà 

Dins aquest apartat s’ha realitzat una síntesi dels elements més rellevants per a l’avaluació de 
la MPGM, la diagnosi del paisatge, riscos, ús públic, patrimoni cultural, infraestructures i serveis 
i urbanisme realitzades en el PEPNat, de la diagnosi ambiental del Parc de Collserola de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2008 que afegia elements relacionats amb els vectors de 
fluxos ambientals a la Serra i de l’estudi de la Contaminació lumínica al Parc Natural de 
Collserola d’SGM de l’any 2013. Per posteriorment, com s’ha fet en els altres apartats, ampliar 
els temes complementaris considerats clau com a indicadors ambientals per a l’avaluació 
d’alternatives i de la pròpia MPGM. 

2.3.1. Paisatge 

En aquest sentit, i pel que fa al paisatge, la diagnosi marc del PEPNat i de la present MPGM 
descriu el dinamisme a nivell d’usos i cobertes del sòl que ha sofert la Serra en els últims 20 
anys, com a factor clau per percebre’n la configuració actual. 

En aquest sentit, cal fer notar que analitzant les 4 dinàmiques més rellevants dins el Parc de 
canvis d’usos del sòl i cobertes: aforestació, abandonament agrícola, desforestació i 
urbanització; en el període 1993-2009 un 5,25% de la superfície del Parc ha patit canvis en els 
usos del sòl. El major percentatge de canvis correspon a processos d’urbanització, amb un 
3,18% de superfície del Parc; l’aforestació representa un 1,18%; la desforestació n’ha afectat 
menys de l’1% i l’abandonament agrícola, malgrat només un 4,66% del Parc són conreus, ha 
seguit augmentant en aquest període. L’aforestació i l’abandonament agrícola es concentren a 
la perifèria del Parc, mentre que la desforestació i la urbanització tenen un patró menys definit. 

La taxa d’urbanització ha augmentat a causa, sobretot, de la densificació de sòl urbà per 
construcció de parcel·les buides, a l’aparició d’estructures associades a activitats de sòl no 
urbanitzable (hípiques, centres de jardineria i vivers, etc.), i en menor part, a l’expansió dels 
assentaments fora d’ordenació. 

D’altra banda, els resultats obtinguts per les xarxes de seguiment de papallones i ocells 
mostren una ruderalització general dels diferents ambients, així com un increment de les 
espècies forestals i la disminució de les espècies pròpies de prats mediterranis i conreus. 

A nivell d’unitats del paisatge, el Parc es troba inscrit en la unitat de Collserola dins el Catàleg 
del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, que defineix 8 valors paisatgístics 
principals a la Serra: 

— Crestalls i cims que delimiten el carener sud de la serralada i el límit de l’expansió 
barcelonina: Sant Pere Màrtir, Turó de Muntanya, Turó de l’Espinagosa, Turó d’en Cors, Turó 
de Mont, Turó de Santa Maria, Turó de la Magarola, Turó de Valldaura, Turó de les Roquetes. 

— Miradors d’excepció sobre la ciutat i el Pla de Barcelona: Sant Pere Màrtir, carretera de les 
Aigües, coll del Portell, Vallvidrera, torre de Collserola, Portell de Valldaura, carretera alta de 
les Roquetes. 
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— La fita de la torre de telecomunicacions de Collserola i el Tibidabo. 

— Roureda i bosc de la Font Groga. 

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

— Restes de poblats i construccions ibèriques: Penya del Moro, Turó de Can Oliver, Forn ibèric 
de la vall de Gausac. 

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

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

El catàleg del paisatge de la RMB identifica també unes amenaces per els valors paisatgístics 
d’aquesta unitat: 

— La homogeneïtzació derivada de la pèrdua d’activitat agrícola i ramadera extensiva. 

— Les claus urbanístiques del PGM que possibiliten operacions de nous equipaments de 
caràcter urbà. 

— El risc d’augment de la fragmentació de la massa forestal. 

— La pèrdua de connectivitat amb els espais agroforestals vallesans. 

— La pèrdua de patrimoni històric, rural i cultural per abandó o canvi d’ús de les construccions. 

— La banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge per l’enorme pressió de la 
freqüentació. 

2.3.2. Ús públic 

A nivell d’ús públic és important remarcar l’elevat nombre d’usuaris del Parc. L’any 2008 l’IERM 
estimava aquests usuaris agregant vianants i ciclistes entre 2.056.284 i 2.153.497. Durant els 
darrers anys el nombre d’usuaris ha seguit augmentant, fet que possibilita que el nivell de 
subministrament de serveis ecosistèmics vinculats al lleure i l’oci en espais naturals augmenti, 
però alhora s’apliqui una forta tensió als valors i funcions naturals de la Serra. Això ha fet 
emergir el debat sobre la capacitat de càrrega d’aquest ús públic en determinats àmbits del 
Parc. 

En aquest sentit, la diagnosi de l’ús públic del PEPNat posa de relleu els condicionants de 
partida d’aquest ús públic: 

— Un espai dinàmic en les seves cobertes i usos i intervingut per l’acció humana des de fa 
segles. 

— Unes vores urbanes consolidades amb molts fenòmens periurbans que condicionen una 
freqüentació constant de l’espai, inclús superior en dies feiners, fet inèdit en cap altres espai 
natural català. 

— Una forta demanda dels seus serveis ecosistèmics. 

— Una veritable explosió de l’ús social i esportiu en els últims anys. 

— Un ús social concentrat en camins i dreceres. 

— Una adaptació i generació de nous processos ecològics vinculats a les noves pertorbacions 
d’origen antròpic (ecosistemes novells) amb una persistència sorprenent de determinades 
espècies. 
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Es defineixen varis grups principals que freqüenten el Parc segons la seva tipologia d’ús: 

— Vianants: Grup centrat en l’ús de passeig, que generen una freqüentació molt concentrada 
als punts de màxima accessibilitat en vehicle privat i transport públic i canalitzada pels camins 
connectats a aquestes portes d’accés. 

— Gent que va a córrer: Aquest grup d’usuaris ha augmentat molt en els últims anys i és un 
exemple de l’increment d’activitats esportives en l’ús del Parc. Aquest grup té un comportament 
de freqüentació similar a l’anterior, però amb una capacitat de penetració al Parc superior 
canalitzada per camins. 

— Gent que passeja el gos: Aquest és un ús molt freqüent condicionat per la seva periodicitat, 
molts cops diària. El comportament de penetració en el Parc és similar al del passeig, però la 
dificultat de controlar l’obligatorietat de portar el gos lligat, porten a una major afectació lateral 
en el sistema de camins. 

— Ciclistes de passejada: El conforme el grup de ciclistes que utilitzen els camins més 
condicionats i amb menor pendent, amb un comportament d’ús similar a la gent que va a córrer 
però amb recorreguts més llargs. 

— Ciclistes amb bicicleta de muntanya: Grup que utilitza camins menys adaptat amb major 
pendent, i molts cops fora dels itineraris autoritzats (trialeres). Fet que provoca fenòmens 
erosius i impactes més interns i allunyats del sistema de camins habitual. 

— Gent a cavall: Grup molt més minoritari, però que pot generar conflictes amb d’altres grups 
d’usuaris quan és solapen. 

— Usuaris d’àrees de lleure: Usuaris que es concentren en els punts habilitats pel Parc per fer 
barbacoes i gaudir de serveis complementaris, però que actualment generen impactes 
perifèrics a aquestes àrees per la sobrefreqüentació, amb aparcament irregular, extracció de 
llenya, etc. 

Finalment, s’observa una utilització asimètrica de les zones habilitades per a l’ús públic (àrees 
de lleure i sistemes de camins), amb nivells de saturació molt diferents. En aquest sentit el 
Passeig Mirador de les aigües s’identifica com la zona més freqüentada i pròxima a la saturació 
degut a la multiplicitat d’usos. D’altra banda s’identifiquen camins, prop del 25% de la xarxa, 
amb un ús molt menor i 92,6 km de xarxa fora de la xarxa de camins del Parc que són utilitzats 
pels usuaris de bicicletes de muntanya com a trialeres. 

2.3.3. Riscos 

A nivell de riscos la diagnosi marc del PEPnat i de la present MPGM identifica com a úniques 
àrees amb possible risc d’inundació, els entorns de la riera de Sant Cugat al seu pas per 
Cerdanyola del Vallès. Únicament per període de retorn de 500 anys s’estima que determinats 
punts de contacte amb la riera de Vallvidrera podrien ser també inundables. 

Pel que fa al risc d’incendi aquest és, en general, elevat presentant inflamabilitats altes arreu 
del Parc, a causa del grau de recobriment vegetal i la tipologia d’espècies presents. Pel que fa 
al risc de despreniments i esllavissades les zones amb risc potencial de caiguda de roques 
recobreixen gairebé tot el Parc de Collserola, exceptuant els terrenys de poca pendent. 

2.3.4. Patrimoni cultural 

Pel que fa a la diagnosi del patrimoni cultural de la Serra de Collserola, i fent una síntesi de la 
informació present al PEPNat, Collserola compta amb un patrimoni ric i divers, que abasta des 
del poblat ibèric de la Creu d’Olorda (segle IV aC) fins a mostres d’arquitectura contemporània, 
com la Torre de Telecomunicacions de Collserola. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del CREAF 

Densitat de punts d’inici d’incendis a l’AMB 

Font: Elaboració pròpia 
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El PEPCo va identificar un patrimoni construït de més de 200 elements, entre xarxa viaria, 
edificació agrícola i elements d’interès històric. Posteriorment la Diputació de Barcelona va 
realitzar un nou inventari de 175 elements des de ruïnes amb poc valor fins a edificacions 
privades en molt bon estat de conservació, passant per fonts, aqüeductes, jaciments o 
esglésies; dels quals se’n van destacar 87 pels quals es recomanava que es realitzés un Pla 
Especial de Protecció.  

Al llarg d’aquests anys de protecció efectiva del Parc de Collserola, el patrimoni cultural no ha 
estat la primera prioritat en quant a la inversió, però no s’ha desatès i ha format part de 
l’estratègia d’ordenació i estructuració del Parc. Malgrat les dificultats detectades es considera 
correcte gairebé la meitat dels elements proposats al catàleg. La protecció dels elements 
històrics més valuosos és difícil i econòmicament costosa, per tant, convé una política comuna 
d’administracions i institucions privades que promoguin les seves restauracions i divulgació 
cultural. 

2.3.5. Infraestructures i serveis 

Pel que fa a infraestructures i serveis, a nivell viari, la vialitat arterial i intermunicipal 
metropolitana prevista pel PGM ha anat a menys, tan sols s’ha fet realitat la C-16, mentre que 
s’han menystingut el Túnel Central i el túnel d’Horta, i la Via de Cornisa està desprogramada. 

Actualment la xarxa ha quedat configurada amb un primer nivell de carreteres intermunicipals, 
xarxa primària, que inclou la C-16 (túnel de Vallvidrera), la BV-1415 (Horta-Cerdanyola del 
Vallès), la BV-1417 (La Rabassada), la BV-1418 (La Rabassada – Vallvidrera), la BV-1462 
(Sarrià – Vallvidrera – Sant Cugat del Vallès), la BV-1468 (Vallvidrera – Molins de Rei); una 
xarxa secundaria de vials que comuniquen nuclis habitats de l’interior del Parc i que a més a 
més forma part de la xarxa de camins i pistes de l’ús de lleure del Parc; i la xarxa viària pròpia 
del Parc, conformada per camins i pistes que no admeten circulació rodada excepte pels 
vehicles de servei. 

Moltes carreteres no disposen de vorera que permeti el desplaçament a peu amb suficients 
garanties de seguretat pels vianants, fet que dificulta els desplaçaments a peu en unes de les 
zones més òptimes a nivell de pendents del Parc. 

A nivell d’infraestructures elèctriques, al Parc hi ha 315 km de línies elèctriques d’alta tensió 
repartides entre les de transport i distribució. Hi ha moltes línies que, fruit de l’intercanvi de 
titularitat entre companyies, estan duplicades però que es mantenen per raons de seguretat en 
el subministrament. Part dels impactes que aquestes línies elèctriques poden ocasionar sobre 
el medi natural s’han minimitzat fent millores a les torretes, col·locant salva ocells als cables i 
redactant un “plec de prescripcions tècniques per a la regulació dels treballs forestals vinculats 
a les actuacions en línies elèctriques”. 

2.3.6. Planejament urbanístic i derivat 

Pel que fa al tractament urbanístic de la Serra de Collserola destaca la creació d’una 
qualificació de sistema de parc forestal creada pel PGM, inclosa dins del sistema general 
d’espais lliures, que ha permès preservar les àrees forestals de la urbanització i fomentar el 
gaudi i l’ús de lleure (idea de parc públic metropolità). Tanmateix, la regulació d’aquests sòls 
(article 205 i següents de les Normes del PGM) està basada en un model de conservació 
estàtica que no facilita la conservació i rehabilitació del patrimoni construït, així com el 
desenvolupament d’algunes activitats rústiques que poden contribuir a preservar i millorar els 
valors ecològics del Parc. D’altra banda, el PGM qualifica de reserva natural uns àmbits que no 
coincideixen amb la delimitació de les reserves definida pel Decret 146/2010. 

El PGM reserva a l’àmbit 427 ha per als sistemes d’equipaments, serveis tècnics i cementiris 
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que ha quedat sobredimensionada i en molts casos en terrenys amb interès per a la 
conservació o per una adequada transició en vers els terrenys forestals. També existeixen 
qualificacions de parcs urbans d’àmbit metropolità en aquesta situació. 

Un total de 36 ha de sòl de reserva viària local es considera innecessari tant pels ajuntaments 
com des de la lògica de funcionament del Parc, i unes 78 ha de reserva viària de vies d’escala 
metropolitana es considera que s’haurien de tornar a estudiar la vigència d’aquestes previsions, 
així com també, de les 60 ha de reserva de sistemes associades. 

Una problemàtica que caldrà resoldre és la dels sòls urbanitzables sense desenvolupar 
inclosos en el Parc Natural, atès que en aquests àmbits s’aplica el règim de sòl no urbanitzable 
i, com a conseqüència, genera una contradicció entre la normativa urbanística i la del medi 
natural. Tanmateix, aquesta problemàtica dels sòls urbanitzables té unes dimensions i unes 
implicacions municipals i veïnals que s’allunyen de l’escala de la present Modificació. En aquest 
sentit, cal tenir present que les zones en sòl urbanitzable incloses dins l’àmbit del Parc Natural 
totalitzen 24,15 ha (un 0,3% de la superfície del Parc). A més, el desenvolupament d’aquests 
sòls no és possible a dia d’avui, encara que estiguin classificats com a sòl urbanitzable pel 
planejament urbanístic, ja que tenen la condició d’espais oberts de protecció especial inclosos 
en un àmbit declarat com a parc natural. 

També es constata que desprès de 38 anys de vigència del PGM no s’han extingit les 
urbanitzacions de Sol i Aire, Sant Medir, Mas Fortuny i cal Notari. I s’identifiquen diverses 
activitats industrials que no són congruents amb la seva qualificació urbanística ni amb la 
inclusió dins al Parc Natural. El PTMB i el PGM ja estableixen mecanismes per l’extinció 
d’aquestes urbanitzacions (ja sigui de manera immediata o diferida en el temps) i, per tant, no 
és necessària cap modificació en aquest sentit. Algunes d’aquests assentaments han quedat 
inclosos en els espais de regulació especial (ERE) del Decret 146/2010. Pel que fa a altres 
realitats existents dins del sistema de parc forestal, cal establir mecanismes per evitar la seva 
consolidació i minimitzar el seu impacte. 

D’altra banda, el PGM no reconeix a hores d’ara el sistema hidràulic de les rieres de l’interior 
del Parc corresponent amb la zona inundable de l’avinguda per al període de retorn de 10 anys 
(Q10). 

Pel que fa a l’anàlisi del PEPCo, es detecta que la zonificació no és coincident del tot amb el 
PGM ni amb els àmbits de reserva natural parcial del Decret 146/2010. Això genera una 
multiplicitat de qualificacions, propostes i criteris d’ordenació i regulació del sòl que dificulten la 
gestió i la definició d’usos i aprofitaments admesos en un àmbit determinat. Amb la dificultat 
afegida que la parcel·lació no correspon amb la zonificació del PEPCo. 

Les àrees de tractament específic i les àrees fortament organitzades definides pel PEPCo no 
han resultat del tot efectives en l’ordenació de les activitats i projectes del Parc. A més a més, 
els canvis en la manera d’utilitzar el Parc, d’un ús més concentrat en àrees a un ús més dispers 
canalitzat pel sistema de camins, ha tret sentit aquesta forma d’ordenació. 

Finalment, la Llei d’urbanisme admet l’ús d’habitatge familiar, turisme rural, d’educació en el 
lleure, artesanal, artístic i restauració en les construccions tradicionals situades en sòl no 
urbanitzable. En canvi, el PEPCo només permet l’ús d’habitatge familiar per al treballador 
agrícola en les edificacions tradicionals amb conreu, mentre que en les edificacions sense 
conreu, l’ús d’habitatge només s’admet a través del dret de superfície i limitat a un termini 
màxim de 75 anys. El PEPCo, per tant, no admet en les edificacions tradicionals el turisme rural 
ni els altres usos en sòl no urbanitzable previstos a la Llei d’urbanisme si no estan vinculats a 
una activitat de conreu en funcionament. Així mateix, els usos dotacionals de titularitat privada 
només estan permesos en el cas que l’entitat gestora de l’equipament no tingui ànim de lucre. 
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Aquest fet, juntament amb el fet que el PEPCo només admet aprofitaments forestals a les 
finques privades de les zones seminaturals i agrícoles i prohibeix la pastura a les zones 
naturals, ha dificultat el correcte manteniment del patrimoni construït i la correcta gestió de les 
àrees forestals i agrícoles. 

2.3.7. Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

En aquest apartat es realitza una síntesi de les conclusions de la diagnosi ambiental al Parc de 
Collserola (Diputació de Barcelona, 2008) per aquesta temàtica. 

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica al Parc de Collserola, el Parc gaudeix d’una elevada 
humitat relativa a causa de la seva proximitat al mar, que afavoreix la concentració de 
contaminants a l’aire, així com una sèrie de reaccions formadores de contaminants secundaris. 
El règim de precipitacions no és determinant en l’àrea d’estudi ja que es concentren en unes 
èpoques determinades i el rentat dels contaminants, per tant, no és continu. L’elevat relleu del 
vessant sud del Parc actua de barrera natural davant la contaminació de Barcelona, amb el que 
s’ha anomenat efecte castell, i evita així l’entrada dels contaminants dins del Parc.  
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La contaminació atmosfèrica prové principalment dels focus externs, i la pressió que aquests 
exerceixen sobre el Parc s’ha denominat efecte anell. 

Es poden destacar els NOx i les PST com els contaminants que exerceixen un major potencial 
de pressió sobre el Parc, ja que els seus nivells d’immissió en alguns casos poden arribar a 
superar els llindars establerts per la legislació. 

En aquest sentit, la gran massa forestal de Collserola pot actuar d’element retenidor de 
contaminants, aportant nivells elevats de servei ecosistèmic de millora de la qualitat de l’aire, 
servei encara desconegut o per quantificar. 

Es detecten 5 zones potencialment vulnerables, malgrat els bioindicadors estudiats en aquest 
àmbit presenten poca contaminació atmosfèrica, són zones que presenten diferències 

Mapa d’immissió mitjana anual de NOx i PM10 a Barcelona i vessant sud de Collserola

Font: Elaboració pròpia 
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significatives respecte a les zones control. 

 

Mapa de zones potencialment vulnerables per la contaminació atmosfèrica 

Font: Diputació de Barcelona 

Pel que fa a la contaminació acústica de la perifèria de Collserola, la principal font de soroll és 
el trànsit. Els vehicles lleugers són els que més destaquen degut a l’elevada intensitat, mentre 
que els vehicles pesants i les motocicletes destaquen perquè un petit augment del nombre 
d’aquests vehicles causa un fort increment del nivell sonor. 

Hi ha una relació clara entre intensitat de trànsit i nivells sonors. Els nivells d’immissió en un 
punt varien, en general, segons la distància d’aquest a la font emissora, tot i que les 
característiques del medi influeixen en el grau de reducció. A grans trets, les zones amb 
pendents ascendents, els vents favorables i els sòls durs afavoreixen la propagació del so. 

Els resultats dels punts de mostreig de mesures sonores a diferents punts dels entorns de 
Collserola mostren valors més elevats a punts propers a les grans infraestructures de transport 
que voregen al Parc i a l’eix de la C-16. Però també en algun punt interior de les carreteres 
locals que el travessen, també a la nit, fet que pot generar impactes més rellevants a la fauna 
del Parc. 

Els treballs d’unificació dels mapes de nivells sonors oficials realitzats en el marc del PSAMB, 
mostren també aquesta afectació perimetral al Parc, generada principalment per grans 
infraestructures. 
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Valors mitjans de Leq en diferents punts dels entorns de Collserola 

Font: Diputació de Barcelona 
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Contaminació acústica i lluminositat nocturna als entorns de Collserola – PSAMB 

Pel que fa a la contaminació lumínica, Collserola presenta una situació dolenta respecte la 
d’altres espais naturals. La brillantor mitjana del cel nocturn al Parc Natural és 18,3 
mag/arcsec2, 22,9 vegades la quantitat de fotons que rep el cel sobre l’observatori del Montsec 
(Font: La contaminació lumínica al Parc Natural de Collserola, avaluació i recomanacions. 
SGM, 2013). Només un 16% del territori del Parc Natural resta sense risc d’il·luminació directa. 

Gran part d’aquesta contaminació la produeix la conurbació urbana que l’envolta, i 
especialment les perifèries urbanes sense apantallaments per edificis ni masses boscoses 
situades a menys de 3 km del Parc Natural, ja que dins el Parc no s’identifica cap focus de 
contaminació lumínica rellevant. 
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2.3.8. Paisatge: Fons escènics 

Un dels mapes que s’ha desenvolupat com a indicador d’avaluació ha estat els dels fons 
escènics de Collserola. Aquest mapa s’ha plantejat com a indicador objectiu d’una matèria, la 
del paisatge, amb un fort component subjectiu i, per tant difícil d’avaluar. En aquest sentit, la 
identificació de les zones més visibles des dels entorns urbans, ens pot donar una idea del 
paisatge amb una major component perceptiva i, per tant, més sensible a rebre impactes. 

En els resultats destaquen els espais de carena més propers als perímetres dels espais, si bé 
també apareixen espais interiors. Els cims i la vessant Barcelonina es configuren com els fons 
escènics per a un major nombre de població. 

 

Fons escènics dels entorns de Collserola 
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2.3.9. Principals condicionants per a l’ús públic 

S’ha considerat interessant afegir com a indicador d’avaluació els principals condicionants per a 
l’ús públic del Parc. Les àrees d’estada, els camins, les fonts i els miradors compleixen amb 
una important funció de lleure per als municipis metropolitans que hi limiten. 

També s’ha incorporat les pendents inferiors al 10% com a condicionant pels visitants. 
Aquestes pendents, el 18,3%, es concentren a les vores del Parc, així com les àrees d’estada 
de més envergadura (les àrees d’estada representen el 0,5% de la superfície Parc). Els 10 
miradors es localitzen sobre la ciutat i el Pla de Barcelona. D’altra banda hi ha 35% de sòls de 
propietat pública i 295 km de camins. 

 

 

 

 

 

 

Principals condicionants territorials per a l’ús públic del Parc
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2.3.10. Indicador de pressió de les vores 

Més enllà de l’ús públic intern, el Parc pateix una forta pressió perifèrica degut a la proximitat 
de sòls urbans i la seva densitat de població. En aquest sentit, s’ha volgut representar aquesta 
pressió mitjançant dos indicadors significatius: el nombre de població que té accés a menys de 
15 minuts de trajecte als punts de la perifèria del Parc, i els punts d’ignició d’incendis forestals 
en els últims anys. 

El resultat és que les vores del Parc amb Barcelona, Sant Cugat del Vallès o Sant Feliu de 
Llobregat (les ciutats amb més habitants que envolten Collserola) són les que tenen més 
pressió. Els riscos directes i indirectes que aquest fet implica es pot veure amb claredat en els 
punts d’incendi entre 1990 i 2013 que també s’ha incorporat. 

 

 

 

 

 

 

Indicador de pressió de les vores 



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

Avanç de Pla: document inicial estratègic  

 
 

3. Objectius ambientals 

Els objectius ambientals entorn a la planificació del Parc Natural de Collserola han estat 
desenvolupats en el marc del PEPNat. Aquests objectius han estat completats amb objectius 
complementaris dels documents de diagnosi analitzats al Document Inicial Estratègic d’aquest 
Pla: (“Diagnosi ambiental al Parc de Collserola”, Diputació de Barcelona, 2008; “Pla de 
Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, AMB 2013; “La Contaminació lumínica al 
Parc Natural de Collserola”, SGM 2013 i “Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona”); i també a partir dels elements complementaris desenvolupats (Servei de regulació 
de l’erosió i la hidrologia, Síntesi de valors geològica, florístics i faunístics; fons escènics, 
condicionants de l’ús públic, accessibilitat a les vores, etc.), part dels quals seran utilitzats com 
a indicadors d’avaluació i seguiment de les propostes d’ordenació de la MPGM. 

El propi PEPNat preveu la realització d’una Modificació del Pla General Metropolità per assolir 
els seus objectius, i en el propi document d’abast del PEPNat s’especifica la necessitat 
d’avaluar ambientalment tant el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge com la 
MPGM. 

En aquest sentit, es prenen com a referència els objectius ambientals recollits en el document 
d’abast per a l’avaluació ambiental estratègica del pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge del parc natural de Collserola, i s’adapten a l’escala i objectius de la Modificació 
puntual del PGM del Parc Natural de la Serra de Collserola.  

Una de les modificacions realitzades, respecte els objectius del PEPNat, ha estat suprimir 
l’objectiu: “Caracteritzar i valorar els serveis ecosistèmics de Collserola”, i generar un nou 
subobjectiu a l’Objectiu 2 de “Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats” referent a la 
protecció dels espais amb més valor per a la prestació de serveis ecosistèmics. 

Cal tenir en compte, que la MPGM incideix en el marc general de regulació dels usos de 
l’espai, per aquesta raó no té sentit, en aquest document, avaluar criteris de gestió per 
maximitzar aquests serveis ecosistèmics. 

D’altra banda, encara manquen avui en dia, estudis de detall per caracteritzar els espais més 
valuosos per a la prestació de serveis ecosistèmics. 

Per tant, s’ha inclòs en l’objectiu de “Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats” ja que es 
considera que aquest és el marc estructural que garanteix la prestació i millora dels serveis 
ecosistèmics. La conservació de la biodiversitat i els hàbitats esdevé la via per millorar els 
serveis ecosistèmics de suport que, de retruc, poden millorar la resta de serveis. 

 

Objectius ambientals i indicadors d’avaluació 

Objectiu 1: Conservar i millorar els processos del medi físic.    

— 1A: Assegurar un correcte funcionament del cicle natural de l’aigua a la Serra de Collserola. 

— 1B: Evitar processos d’erosió i inestabilitat del sòl. 

— 1C: Conservar el patrimoni geològic. 

 Indicador 1.1.: Nivell de protecció de les zones amb majors serveis ecosistèmics de 
regulació de l’erosió i la hidrologia. 

 Indicador 1.2.: Nivell de protecció del patrimoni geològic. 
 Indicador 1.3.: Nivell de protecció de les principals rieres i torrents. 
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Objectiu 2: Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

— 2A: Fomentar les zones forestals obertes i les àrees agrícoles com element clau en la 
recuperació de la fauna i la flora que està patint problemàtiques per la disminució d’aquests 
hàbitats. 

— 2B: Protegir els espais amb flora d’especial valor per a la conservació de la biodiversitat, 
partint de les comunitats existents. 

— 2C: Protegir els espais de més interès per a la fauna d’especial valor per a la conservació de 
la biodiversitat, partint de les poblacions existents. 

— 2D: Protegir els espais amb més valor per a la prestació de serveis ecosistèmics 

 Indicador 2.1.: Nivell de protecció de zones d’especial interès per a la flora. 
 Indicador 2.2.: Nivell de protecció de zones d’especial interès per a la fauna. 
 Indicador 2.3.: Nivell de protecció de les zones amb major estoc de carboni. 

 

Objectiu 3: Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 
resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc 
Natural. 

— 3A: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant Collserola com a espai 
integrat en el sistema d’espais oberts del territori metropolità. 

— 3B: Considerar el dinamisme i adaptació d’un espai en mig de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, altament pressionat i en constant canvi de les condicions de contorn. 

— 3C: Afavorir la millora de la qualitat ecològica dels espais fluvials com a espais clau en la 
conservació de gran nombre de processos ecològics. 

— 3C: Generar les condicions de planejament adequades per afrontar els possibles efectes del 
canvi climàtic sobre els hàbitats de Collserola. 

 Indicador 3.1.: Tractament de les zones crítiques i problemàtiques per a la connectivitat 
ecològica. 

 Indicador 3.2.: Nivell de protecció del sistema hídric de les principals rieres i torrents. 
 Indicador 3.3.: Nivell de cobertura de les reserves naturals sobre els hàbitats més 

amenaçats pels efectes del canvi climàtic. 

 

Objectiu 4: Mantenir i controlar les pertorbacions ambientals. 

— 4A: Generar un marc de planejament general que afavoreixi el control i gestió les 
pertorbacions que afectin l’estructura i l’estabilitat de les comunitats, per assegurar unes 
correctes dinàmiques ecològiques i preservar determinats hàbitats interessants per a la 
biodiversitat que requereixen de la presència de determinades pertorbacions. 

— 4B: Generar un marc de planejament general que permeti gestionar de forma sostenible l’ús 
social del Parc dins del context metropolità de forma compatible amb la conservació dels valors 
i processos ecològics. 

— 4C: Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una correcte transició i un 
control de les pertorbacions externes. 

 Indicador 4.1.: Adequació de l’ordenació als condicionants de l’ús públic del Parc 
Natural. 

 Indicador 4.2.: Adequació de l’ordenació a la pressió poblacional de les vores del Parc 
Natural. 

 Indicador 4.3: Afectació antròpica de les reserves naturals 
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Objectiu 5: Aprofitar els recursos i el capital natural i de coneixement que representa la 
Serra de Collserola. 

— 5A: Aprofitar la proximitat de la població amb el Parc Natural per fomentar l’educació 
ambiental i la recerca científica. 

— 5B: Generar un marc de planejament general que permeti millorar la gestió forestal i agrícola 
per obtindren més valors productius i alhora reduir riscos naturals i conservar la biodiversitat i 
els processos ecològics. 

 Indicador 5.1.: Tractament del bosc accessible per aprofitament de la biomassa. 
 Indicador 5.2.: Tractament de les àrees amb potencial agrícola i ramadera del Parc. 

 

Objectiu 6: Minimitzar el impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

— 6A: Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural. 

— 6B: Protegir i integrar els principals valors paisatgístics del Parc Natural (Crestalls i cims, 
miradors, fites visuals, Font Groga, Castells i torres de defensa, restes de poblats i 
construccions ibèriques, ermites de muntanya i construccions modernistes i noucentistes).  

— 6C: Evitar la homogeneïtzació del paisatge al Parc Natural derivada de la pèrdua d’activitat 
agrícola. 

— 6D: Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat amb els 
espais agroforestals vallesans, per infraestructures. 

— 6E: Evitar la banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge per l’enorme pressió 
de la freqüentació. 

 Indicador 6.1.: Tractament del patrimoni cultural del Parc Natural. 
 Indicador 6.2.: Fons escènics de la Serra de Collserola. 

 

Objectiu 7: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i 
activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural. 

— 7A: Determinar les dotacions d’equipaments i serveis tècnics del Parc a partir de les 
necessitats relacionades amb la conservació i gestió de l’espai natural. 

— 7B: Revisar l’estructura i lògica de la xarxa viària per tal d’ajustar-la a les finalitats del Parc. 

— 7C: Minimitzar l’aparició de noves ocupacions del sòl dins del Parc Natural. 

— 7D: Ajustar les intensitats i tipologies d’ús de les zones construïdes a les necessitats de 
conservació i gestió del Parc Natural. 

 Indicador 7.1.: Superfície de reserves viàries i protecció de sistema viari. 
 Indicador 7.2.: Superfície de reserves d’equipaments i serveis tècnics. 

 

Objectiu 8: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 
infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

— 8A: Minimitzar la contaminació atmosfèrica. 

— 8B: Minimitzar la contaminació acústica. 

— 8C: Minimitzar la contaminació lumínica. 

— 8D: Minimitzar i racionalitzar l’impacte de les infraestructures de servei. 

— 8E: Assegurar la gestió sostenible dels residus al Parc i evitar abocaments incontrolats. 

 Indicador 8.3.: Nivells lumínics i proposta d’ordenació.  
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4.  Avaluació ambiental de les alternatives 

4.1 Descripció de les alternatives 

En aquest apartat s’esbossen les característiques principals de cadascuna de les alternatives, 
així com els principals avantatges i inconvenients. 

Totes les alternatives (a excepció de la 0, que consisteix en mantenir el PGM vigent) adapten el 
planejament urbanístic general a les determinacions de la legislació urbanística i el planejament 
territorial, donant compliment a l’article 18.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

Alternativa 0: No modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural 

L’alternativa 0 consisteix en mantenir les previsions actuals del PGM, sense dur a terme cap de 
les modificacions que s’han plantejat en l’apartat 3 de la memòria de l’avanç de la MPGM. 

Per tant, comporta mantenir una regulació urbanística que posa el focus en la protecció de les 
masses forestals sense considerar la protecció de la resta d’espais (clarianes, conreus, erms, 
etc.) que configuren el mosaic agroforestal i contribueixen a mantenir la biodiversitat. 

Regulació que, d’altra banda, no facilita ni el desenvolupament de les activitats ramaderes, 
agrícoles i forestals que afegeixen valor al territori i contribueixen a mantenir i millorar els valors 
ecològics del Parc, ni tampoc la rehabilitació de les masies, cases rurals i altres construccions 
que s’han de preservar per raons arquitectòniques o històriques. 

Així mateix, aquesta alternativa comporta mantenir els sòls qualificats de sistema de parc 
forestal de reserva natural (clau 29), l’àmbit dels quals no s’adiu amb les reserves naturals 
parcials delimitades pel Decret 146/2010. 

Per altre costat, comporta mantenir les reserves d’equipaments i cementiris del PGM original, 
les quals ocupen sòls d’interès per a la connectivitat ecològica i el manteniment de la 
biodiversitat del Parc. 

Finalment, el PGM vigent no reconeix de manera integral els sòls del sistema hidrogràfic que, 
entre d’altres aspectes, tenen una funció essencial per garantir la connectivitat tant interior com 
exterior i preservar la biodiversitat del Parc Natural. 

Alternativa 1: Qualificacions segons valors naturals i paisatgístics 

L’alternativa 1 consisteix en dur a terme els canvis que s’han exposat a l’apartat 3 de la 
memòria de l’avanç de MPGM relatius al reconeixement del sistema hidrogràfic; la 
racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels equipaments, cementiris i serveis tècnics.  

En quant al sistema d’espais lliures, aquesta alternativa planteja zonificar els sòls d’aquest 
sistema en funció dels seus valors naturals i paisatgístics. En aquest sentit, es preveu el 
següent: 

 Qualificar com a rústic protegit de valor agrícola (clau 24*) els espais amb 
potencial agrícola situats a l’interior del Parc, per tal de protegir aquests espais, 
que actualment estan qualificats o bé com a parc forestal (claus 27, 28 i 29) o 
bé com a equipaments comunitaris i dotacions de nova creació (claus 7b i 7c). 

 Qualificar com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27*) el conjunt 
d’espais no agrícoles (àrees de bosc, matollars, màquies, prats i herbassars) 
de l’interior del Parc, amb la finalitat de preservar aquests espais i la seva 
diversitat. 



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

Avanç de Pla: document inicial estratègic  

 
 

 Qualificar com a sistema de parc forestal de reserva natural (clau 29*) els 
àmbits de les Reserves Naturals Parcials declarades pel Decret 146/2010. 

Les tres qualificacions esmentades (claus 24*, 27* i 29*) tindran una regulació específica, en 
l’àmbit de la Modificació, que s’adeqüi a la legislació urbanística, al PTMB i als objectius, criteris 
i consideracions exposades als apartats 1, 2 i 3.1 de la memòria d’ordenació. 

Aquesta alternativa manté les qualificacions de verd protegit (clau 8a) i verd privat d’interès 
tradicional (clau 8b) situades a l’interior del Parc. Així mateix, incorpora les dues reserves 
ferroviàries previstes al PTMB (túnels d’Horta i de Montcada) mitjançant una doble qualificació  

Alternativa 2: Qualificacions segons valors funcionals 

L’alternativa 2 contempla també dur a terme els canvis exposats a l’apartat 3 relatius al 
reconeixement del sistema hidrogràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels 
equipaments, cementiris i serveis tècnics. 

Tanmateix, respecte el sistema d’espais lliures, aquesta alternativa planteja zonificar els sòls 
d’aquest sistema segons els seus valors funcionals (és a dir, es qualifiquen els sòls segons la 
funció que han de desenvolupar, enlloc de qualificar-los en funció de la seva morfologia o ús 
actual –agrícola o forestal- o dels seus valors naturals –en el cas de les reserves naturals 
parcials). En aquest sentit, es preveu el següent: 

 Qualificar com a sistema de parc forestal equipat (clau 27.e) els espais amb una major 
utilització per part de la ciutadania, ja sigui per la seva condició de vora (més 
accessible) o perquè al seu interior s’hi troben àrees de lleure o altres infraestructures 
d’ús públic. Aquesta qualificació té com a finalitat ordenar l’ús social, admetent un grau 
d’equipament major que permeti contenir una elevada intensitat d’ús, disminuint la 
pressió antròpica en àrees més sensibles de l’interior del Parc. 

 Qualificar com a sistema de parc forestal connector (clau 27.c) els espais que han de 
contribuir a connectar ecològicament Collserola amb la resta d’espais oberts de l’entorn 
i evitar la fragmentació interna del Parc. En aquests espais, la funció connectora ha de 
prevaldre sobre la resta de consideracions. se situen a l’entorn dels principals cursos 
fluvials, el turó de Montcada, i l’eix de l’autopista C-16. 

 Qualificar com a sistema de parc forestal hàbitat interior (clau 29.h) els espais que es 
corresponen amb els hàbitats interiors del Parc, que coincideixen parcialment amb les 
Reserves Naturals Parcials del Decret. Es tracta dels espais que presenten boscos 
més madurs i que se situen en posicions centrals del Parc o parts altes de les 
principals conques hidrogràfiques, allunyats dels principals eixos de mobilitat i de les 
zones urbanes que generen majors pertorbacions ambientals (contaminació, soroll, 
freqüentació, etc). 

 Qualificar com a sistema de parc forestal de conservació (clau 27g) els sòls del sistema 
d’espais lliures que no estiguin inclosos en cap de les qualificacions anteriors. 

Les qualificacions esmentades (claus 27.e, 27.c, 29.h i 27g) es regularan de manera específica 
d’acord amb les seves característiques i potencialitats. En qualsevol cas, s’adequaran a la 
legislació urbanística, al PTMB i als objectius, criteris i consideracions exposades als apartats 1 
de la memòria d’avanç de MPGM, 2 i 3.1 de la memòria d’ordenació. 

Aquesta alternativa també manté les qualificacions de verd protegit i verd privat d’interès 
tradicional (claus 8a i 8b) i incorpora les dues reserves ferroviàries previstes pel PTMB. 
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Alternativa 3: Qualificació única multifuncional 

L’alternativa 3 també incorpora els canvis esmentats relatius al reconeixement del sistema 
hidrogràfic; la racionalització de la xarxa viària; i la supressió dels equipaments, cementiris i 
serveis tècnics. 

Pel que fa al sistema d’espais lliures, aquesta alternativa preveu una qualificació urbanística 
única i homogènia per tots els sòls d’aquest sistema –en l’àmbit del Parc Natural- que defineixi 
el marc regulador general al qual s’han de subjectar aquests sòls, traslladant al PEPNat la 
definició del model estratègic i la seva ordenació detallada.  

Aquesta alternativa parteix de la consideració del territori natural (o poc antropitzat) com una 
realitat dinàmica i complexa que no es pot delimitar, ja que té i exerceix múltiples valors i 
funcions que se superposen. Com a conseqüència, l’alternativa 3 proposa reconèixer i 
potenciar –a través de la regulació normativa- els valors i les funcions que han de desenvolupar 
els sòls, d’acord amb els objectius, criteris i consideracions exposades als apartats 1, 2 i 3.1 de 
la memòria d’ordenació; sense delimitar gràficament els espais que tenen uns valors o funcions 
preponderants. 

Cal tenir present que, en paral·lel a la present Modificació, s’està redactant i tramitant el 
PEPNat que, a banda de ser un pla especial del medi natural, és també un pla especial 
urbanístic de desenvolupament de la present MPGM. 

En relació amb els sòls inclosos en les Reserves Naturals Parcials declarades pel Decret 
146/2010, igualment es podran regular de manera específica (més restrictiva) mitjançant la 
normativa de la Modificació i/o del PEPNat, ja que es tracta d’uns sòls concrets, delimitats amb 
precisió pel Decret, als quals es pot fer referència directament sense necessitat de qualificar 
urbanísticament els sòls. D’aquesta manera, en el supòsit que es declarin noves reserves dins 
del Parc o es modifiquin les existents, no serà necessari promoure una modificació del PGM 
per adequar el planejament urbanístic general a les noves delimitacions. 

Aquesta alternativa també manté les qualificacions de verd protegit i verd privat d’interès 
tradicional (claus 8a i 8b) i incorpora les dues reserves ferroviàries previstes pel PTMB. 
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4.2 Avaluació ambiental de les alternatives 

En aquest apartat es realitza l’avaluació ambiental de cadascuna de les alternatives, avaluant 
el grau de compliment dels objectius ambientals, per tal de comparar la seva incidència 
ambiental i determinar quina alternativa s’ajusta millor als objectius ambientals que es planteja 
la MPGM. 

Per fer l’avaluació comparativa entre alternatives s’han creuat els objectius ambientals de la 
MPGM amb les diferents alternatives, valorant conjuntament quines alternatives faciliten en 
major mesura l’assoliment de cada objectiu per separat, a partir de tres categories: 

IIII  Aquelles alternatives que faciliten més, comparativament, l’assoliment de l’objectiu 
ambiental degut a que estableixen les condicions necessàries per a la seva consecució. Aquest 
fet, però, no garanteix que l’objectiu ambiental pugui no complir-se si no existeixen esforços per 
acomplir aquest objectiu en el planejament derivat i en el seu desenvolupament a escala de 
projecte i gestió. 

IIII Aquelles alternatives que afavoreixen l’assoliment de l’objectiu parcialment, potenciant 
alguns aspectes favorables per a la resolució de la problemàtica però dificultant-ne d’altres; o 
quan l’objectiu ambiental analitzat és completament independent de la proposta d’alternativa en 
qüestió. 

IIII Aquelles alternatives que dificulten més, comparativament, l’assoliment de l’objectiu 
ambiental. 

Cal tenir en compte que en l’avaluació de cada objectiu s’ha tendit als valors extrems, facilita o 
dificulta, fent una valoració relativa a les resta d’alternatives amb la finalitat de discernir quina 
és la millor alternativa comparativament. No obstant, en la justificació de l’alternativa escollida 
es planteja un discurs integral per determinar les raons globals de l’elecció. 

D’altra banda, alhora de fer comparacions territorials entre les propostes d’ordenació de les 
diferents alternatives, no s’han tingut en compte aquells àmbits classificats pel planejament 
urbanístic vigent com a sòls urbanitzables o urbans. 

Tanmateix, aquesta problemàtica dels sòls urbanitzables té unes dimensions i unes 
implicacions municipals i veïnals que s’allunyen de l’escala de la present Modificació. En aquest 
sentit, cal tenir present que les zones en sòl urbanitzable incloses dins l’àmbit del Parc Natural 
totalitzen 24,15 ha (un 0,3% de la superfície del Parc). A més, el desenvolupament d’aquests 
sòls no és possible a dia d’avui, encara que estiguin classificats com a sòl urbanitzable pel 
planejament urbanístic, ja que tenen la condició d’espais oberts de protecció especial inclosos 
en un àmbit declarat com a parc natural. 

Com a conseqüència, es proposa no modificar aquests àmbits, deixant per més endavant la 
redacció i tramitació d’una modificació puntual del PGM específica per cadascun d’ells que 
tingui com a finalitat donar coherència al planejament urbanístic respecte el planejament 
territorial i sectorial. En aquest sentit, les qualificacions en aquests àmbits són idèntiques en les 
4 alternatives, i no té sentit que es considerin en l’anàlisi comparatiu. 
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1 
Conservar i millorar els processos del 
medi físic         

2 
Conservar i millorar la biodiversitat i els 
hàbitats         

3 

Conservar i millorar els processos 
ecològics que garanteixen la biodiversitat, 
resiliència i adaptació de les comunitats i 
poblacions faunístiques i florístiques del 
Parc Natural         

4 
Mantenir i controlar les pertorbacions 
ambientals         

5 
Aprofitar els recursos i el capital natural i 
de coneixement que representa la Serra 
de Collserola         

6 
Minimitzar el impactes sobre el paisatge i 
conservar el patrimoni cultural         

7 

Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl 
per edificacions, infraestructures i 
activitats; i adequar la seva intensitat d’ús 
als objectius de protecció del Parc 
Natural         

8 

Minimitzar la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica, i racionalitzar les 
infraestructures de gestió i transport dels 
fluxos ambientals 
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Per tal d’avaluar la coherència de les propostes de cada alternativa amb els objectius 
ambientals, i poder arribar al resultat global de la matriu d’avaluació ambiental, s’han calculat o 
representat els indicadors de cada objectiu i s’ha complementat l’anàlisi avaluant globalment la 
coherència de la proposta d’ordenació amb l’objectiu perseguit. 

En aquest sentit, molts indicadors representen el creuament de les qualificacions de cada 
alternativa amb els valors ambientals relacionats amb cada objectiu, representats en forma de 
taula que mostra en quines qualificacions se situen els espais de més interès per a cada 
indicador i, a vegades, acompanyats de mapes que creuen les diferents qualificacions, en 
tramat, amb el valor ambiental representat en cada indicador per poder observar la coherència 
de l’ordenació amb la distribució del valor ambiental en si. 

Cal dir que, moltes vegades, el fet que un valor ambiental estigui en una qualificació o una altre 
no garanteix la seva protecció, sinó que la pot afavorir o dificultar en cert sentit, depenent de la 
regulació d’usos i els condicionants urbanístics que es determinin. Però aquesta regulació 
d’usos i d’altres condicionants urbanístics és només un marc general que caldrà concretar en el 
pla especial. Mentre que serà finalment la gestió ambiental de l’espai i la concreció de 
determinats projectes de restauració i la integració i dinamització de determinades activitats i el 
seu finançament la que acabarà assegurant l’acompliment dels objectius ambientals, aspectes 
que no són competència de la present MPGM. 

En aquest sentit, es considera que la MPGM ha de proporcionar un marc que no limiti 
excessivament l’acció d’altres instruments com el Pla Especial o la dinamització de 
determinades activitats o usos que poden ser favorables a la preservació de l’espai en 
determinats entorns. 

Per tot això, i per tal de relativitzar la importància que pot tenir cada indicador en relació a 
l’assoliment de cada objectiu ambiental, considerant l’àmbit competencial d’actuació del 
planejament general urbanístic, abans d’entrar en l’avaluació ambiental de cada objectiu, es 
realitza una taula mostrant la importància relativa de les propostes de la MPGM sobre 
cadascun dels indicadors. 

A la taula es mostra cadascun dels indicadors ambientals d’avaluació i la importància de les 
propostes d’ordenació de la MPGM, del PEPNat i de la gestió, integració de les activitats, la 
restauració i els projectes específics per a la protecció del valor ambiental que representa 
l’indicador, classificades en baixa, mitja i alta. 

Tenint en compte aquests condicionants, i la importància relativa de cada indicador ambiental, 
seguidament s’avalua la coherència de cada objectiu ambiental amb les propostes de les 
quatre alternatives d’ordenació. 
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Importància relativa sobre la protecció dels valors ambientals que representa cada 
indicador d’avaluació de cada instrument de planejament, gestió i projecte. 

Indicador d’avaluació ambiental 

Importància de 
les 

determinacions 
de la MPGM 

Importància de 
les 

determinacions 
del PEPNat 

Importància de 
la gestió, 
integració 
activitats, 

restauració i 
projectes 

Indicador 1.1.: Nivell de protecció de les 
zones amb majors serveis ecosistèmics de 
regulació de l’erosió i la hidrologia 

Mitja Mitja Alta 

Indicador 1.2.: Nivell de protecció del 
patrimoni geològic 

Mitja Mitja Mitja 

Indicador 1.3.: Nivell de protecció de les 
principals rieres i torrents 

Mitja Mitja Alta 

Indicador 2.1.: Nivell de protecció de 
zones d’especial interès per a la flora 

Baixa Mitja Mitja 

Indicador 2.2.: Nivell de protecció de 
zones d’especial interès per a la fauna 

Baixa Baixa Alta 

Indicador 2.3.: Nivell de protecció de les 
zones amb major estoc de carboni 

Baixa Mitja Alta 

Indicador 3.1.: Tractament de les zones 
crítiques i problemàtiques per a la 
connectivitat ecològica 

Mitja Mitja Alta 

Indicador 3.3.: Nivell de cobertura de les 
reserves naturals sobre els hàbitats més 
amenaçats pels efectes del canvi climàtic 

Baixa Baixa Alta 

Indicador 4.1.: Adequació de l’ordenació 
als condicionants de l’ús públic del Parc 
Natural 

Mitja Alta Alta 

Indicador 4.2.: Adequació de l’ordenació a 
la pressió poblacional de les vores del 
Parc Natural 

Mitja Mitja Alta 

Indicador 4.3: Afectació antròpica de les 
reserves naturals 

Mitja Mitja Mitja 

Indicador 5.1.: Tractament del bosc 
accessible per aprofitament de la 
biomassa 

Mitja Mitja Alta 

Indicador 5.2.: Tractament de les àrees 
amb potencial agrícola i ramadera del Parc 

Mitja Mitja Alta 

Indicador 6.1.: Tractament del patrimoni 
cultural del Parc Natural 

Mitja Alta Alta 
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Indicador 6.2.: Fons escènics de la Serra 
de Collserola 

Baixa Mitja Alta 

Indicador 7.1.: Superfície de reserves 
viàries i protecció de sistema viari 

Alta Baixa Baixa 

Indicador 7.2.: Superfície de reserves 
d’equipaments i serveis tècnics 

Alta Mitja Mitja 

Indicador 8.3.: Nivells lumínics i proposta 
d’ordenació 

Baixa Baixa Mitja 

 

Objectiu 1: Conservar i millorar els processos del medi físic.    

Indicador 1.1.: Nivell de protecció de les zones amb majors serveis ecosistèmics de regulació 
de l’erosió i la hidrologia. 

L’indicador 1.1. de nivell de protecció de es zones amb majors serveis ecosistèmics mostra una 
ordenació més coherent de les alternatives 2 i 3, que inclouen la practica totalitat dels valors 
màxims del servei ecosistèmic en la qualificació de sistema hídric, la més coherent per garantir 
la protecció de la regulació hídrica i els fenòmens d’erosió. 

Malgrat l’alternativa 2 inclou alguns espais amb valor “alt” i “mig-alt” del servei en zones 
equipades, compensa aquest aspecte situant zones més amplies d’aquests valors en sistema 
de parc forestal – hàbitat interior. 

L’alternativa 1, mostra la mateixa cobertura dels valors màxims en el sistema hídric, però per 
contra ubica espais lliures agrícoles sobre valors elevats del servei, fet que podria dificultar 
l’assoliment de l’objectiu. 

L’alternativa 0 és la que mostra menys cobertura dels valors elevats del servei pel sistema 
hídric, i mostra alguns espais amb valors elevats amb qualificacions que podrien dificultar 
l’objectiu ambiental com “9-protecció de sistemes” i “5-Sistema viari” associades a projectes 
d’infraestructures viaries que podrien generar afectacions greus sobre aquest servei. 
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Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Cobertura dels valors alts de servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia 
per les diferents qualificacions urbanístiques de cada alternativa (superfícies en m2) 

ALTERNATIVA 0 (SUPERFÍCIES) Mig-alt Alt Molt alt Màxim 

24 23.225 272 0 0

25 148.832 3.144 0 0

26 109.635 356 0 0

27 3.359.160 994.338 7.244 0

27_5 0 0 0 0

27_7c 0 0 0 0

28 47.251 2.044 0 0

29 657.826 358.622 33.803 0

4 35.500 1.604 0 0

5 112.209 13.561 1.124 1.320

5b 1.114 0 0 0

6a 27.727 987 0 0

6b 254.083 13.902 12.430 2.972

6c 112.301 23.581 13.861 3.024

7a 48.113 3.660 0 0

7b 28.736 3.439 1.292 136

7b-6b 0 0 0 0

7c 101.733 7.108 540 180

9 9.423 19.779 15.294 15.033

EL 30.416 40 0 0

P 209 0 0 0

SH 26.313 12.760 14.584 18.773

ALTERNATIVA 1 (SUPERFÍCIES) Mig-alt Alt Molt alt Màxim 

5 48.785 3.884 76 8

24* Sistema d'espais lliures - agricola 1.548.998 81.047 1.756 40

27* Sistema d'espais lliures - forestal 2.428.958 1.059.160 46.945 0

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 9.037 448 1.152 800

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 502.865 219.435 0 0

SH Sistema hidrogràfic 609.696 101.516 50.216 40.580

ALTERNATIVA 2 (SUPERFÍCIES) Mig-alt Alt Molt alt Màxim 

5 48.785 3.884 76 8

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 380.053 36.236 1.012 36

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 1.036.943 25.163 760 0

27.g Sistema d'espais lliures - general 2.475.070 1.048.015 46.928 0

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 9.037 448 1.152 800

29.h Sistema d'espais lliures – hàbitat interior 574.410 244.389 0 0

SH Sistema hidrogràfic 609.696 101.516 50.216 40.580

ALTERNATIVA 3 (SUPERFÍCIES) Mig-alt Alt Molt alt Màxim 

5 48.785 3.884 76 8

29.co Sistema d'espais lliures - generals 4.466.490 1.353.798 48.700 36

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 9.037 448 1.152 800

SH Sistema hidrogàfic 609.696 101.516 50.216 40.580
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Indicador 1.2.: Nivell de protecció del patrimoni geològic 

Es considera que les alternatives 0, 1 i 3 són coherents amb la preservació del patrimoni 
geològic, ja que no situen cap qualificació d’ús intensiu sobre els principals valors de la Serra. 

La única alternativa que podria dificultar l’objectiu, en cert sentit, seria l’alternativa 2, al situar 
àrees equipades per a l’ús públic en alguns espais de la geozona del paleozoic de Collserola i 
Santa Creu d’Olorda, i en algun àmbit de les excletxes del Papiol – Can Puig. No obstant, es 
considera que l’ús i equipament d’aquestes zones podria ser compatible amb la preservació del 
patrimoni geològic si es té consciencia de la necessitat de preservació d’aquests valors. 
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Patrimoni geològic creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Patrimoni geològic creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Patrimoni geològic creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Patrimoni geològic creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Indicador 1.3.: Nivell de protecció de les principals rieres i torrents. 

Pel que fa a la protecció de les principals rieres i torrents, s’ha utilitzat com a indicador el 
reconeixement del sistema hidrogràfic amb una qualificació urbanística específica. En aquest 
sentit, l’alternativa 0, tan sòls reconeixia alguns petits torrents, sense un criteri homogeni per a 
la serra, i sense tenir en compte les rieres més importants. 

Les alternatives 1, 2 i 3, en canvi, reconeixen les rieres i torrents amb conques més grans, i 
s’afegeix al criteris estrictament hidrogràfic, el criteri de regulació de l’erosió i la hidrologia i el 
criteri de connectivitat ecològica per acabar reconeixen una xarxa de rieres i torrents que 
actuen de sistema hidrogràfic de la serra conjuntament i que aporten serveis de regulació i 
funcionalitat ecològica al parc Natural. 

Valoració global de l’objectiu 

Globalment es considera que l’alternativa 0 dificulta l’assoliment de l’objectiu, ja que situa 
espais qualificats com equipaments o sistema viari en espais d’elevat servei ecosistèmic de 
regulació de l’erosió i la hidrologia i no reconeix adequadament el sistema hídric. 

Es considera que l’alternativa 1 afavoreix l’objectiu en alguns aspectes: reconeixement del 
sistema hídric i coherència amb el patrimoni geològic, però situa alguns espais lliures agrícoles 
en espais d’elevat valor de servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia. 

Finalment, es considera que les alternatives 2 i 3 afavoreixen l’assoliment de l’objectiu ja que 
són les que millor protegeixen els espais amb més valor per la regulació hídrica i la protecció 
envers l’erosió. No obstant, caldria compatibilitzar les zones d’espais lliures equipats de 
l’alternativa 2 amb els elements de patrimoni geològic de les escletxes del Papiol. 
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Sistema hidrogràfic reconegut en l’alternativa 0 

 
Sistema hidrogràfic reconegut en les alternatives 1, 2 i 3 
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Objectiu 2: Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

Indicador 2.1.: Nivell de protecció de zones d’especial interès per a la flora. 

Pel que fa a localitats d’elevada singularitat per la flora, l’alternativa 2 és la que planteja una 
major cobertura d’aquestes localitats a través de la qualificació de sistema de parc forestal – 
hàbitat interior. Concretament 3 de les 5 localitats inventariades són cobertes per aquesta 
qualificació i una per sistema hídric.  

L’alternativa 0 inclou també 3 localitats d’elevada singularitat dins de la clau 29 de reserva 
forestal, mentre que l’alternativa 1 inclou dues localitats en espais de reserva i l’alternativa 3 
inclou 4 localitats en el sistema d’espais lliures generals i una en sistema hídric. 

Pel que fa a les localitats amb hàbitats d’interès comunitari les reserves plantejades per 
l’alternativa 0 inclouen 23 localitats, l’alternativa 1 inclou 17 localitats en espais de reserva, 
l’alternativa 2 n’inclou 19 i l’alternativa 3 inclou totes es localitats d’interès en sistema d’espais 
lliures generals o sistema hídric. 

No obstant, cal dir que l’alternativa 0 inclouria 5 localitats en espais qualificats de cementiri, 6 
localitats en qualificacions de sistema viari o protecció de sistemes, 5 localitats en 
qualificacions d’espais i jardins i 2 localitats en espais qualificats com equipament fet que 
podria dificultar l’assoliment de l’objectiu. 

L’alternativa 1 inclouria 27 localitats de HIC en espais lliures agrícoles i l’alternativa 2 inclouria 
18 espais en espais lliures equipats, fet que també podria dificultar l’assoliment de l’objectiu. 

Així doncs, malgrat les alternatives 0, 1 i 2 situarien més HIC en espais de reserves naturals, 
també suposarien una major amenaça per la ubicació de qualificacions que podrien tenir certa 
afectació sobre hàbitats d’interès comunitari. En aquest sentit, l’alternativa 3 podria ser més 
flexible per adaptar-se als valors florístics d’interès de forma més dinàmica. 

Cal tenir en compte que les determinacions del Decret 146/2010 referents a les reserves 
naturals parcials s’apliquen a les 4 alternatives. 
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Zones d’especial interès per la flora creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 
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Zones d’especial interès per la flora creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Zones d’especial interès per la flora creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 

 



239 
 
 

 
Zones d’especial interès per la flora creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Localitats d’especial interès florístic cobertes per cada qualificació urbanística de les 
diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 LOCALITAT MOTIU    

27 Mina Juanita Falgueres relictes 

27 
Torrent de les Tres 
Serres 

Estació amb líquens i briòfits 
hidròfils 

29 Torrent d’en Fotjà Líquens muscícoles i lignícoles 

29 Sant Medir Estació amb líquens foliícoles 

29 Font d’en Sert Riquesa de fongs amenaçats 

ALTERNATIVA 1 LOCALITAT MOTIU    

27* Sistema d'espais lliures - forestal Mina Juanita Falgueres relictes 

27* Sistema d'espais lliures - forestal Torrent d’en Fotjà Líquens muscícoles i lignícoles 
29* Sistema d'espais lliures - reserva 
natural 

Torrent de les Tres 
Serres 

Estació amb líquens i briòfits 
hidròfils 

29* Sistema d'espais lliures - reserva 
natural Font d’en Sert Riquesa de fongs amenaçats 

SH Sistema hidrogràfic Sant Medir Estació amb líquens foliícoles 

ALTERNATIVA 2 LOCALITAT MOTIU    

27.g Sistema d'espais lliures - general Mina Juanita Falgueres relictes 
29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat 
interior Torrent d’en Fotjà Líquens muscícoles i lignícoles 
29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat 
interior 

Torrent de les Tres 
Serres 

Estació amb líquens i briòfits 
hidròfils 

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat 
interior Font d’en Sert Riquesa de fongs amenaçats 

SH Sistema hidrogràfic Sant Medir Estació amb líquens foliícoles 

ALTERNATIVA 3 LOCALITAT MOTIU    

29.co Sistema d'espais lliures - generals Mina Juanita Falgueres relictes 

29.co Sistema d'espais lliures - generals Torrent d’en Fotjà Líquens muscícoles i lignícoles 

29.co Sistema d'espais lliures - generals 
Torrent de les Tres 
Serres 

Estació amb líquens i briòfits 
hidròfils 

29.co Sistema d'espais lliures - generals Font d’en Sert Riquesa de fongs amenaçats 

SH Sistema hidrogràfic Sant Medir Estació amb líquens foliícoles 
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Hàbitats d’interès comunitari coberts per cada qualificació urbanística de les diferents 
alternatives 

ALTERNATIVA 0 Nº % 

24 0 0,0%

25 5 3,2%

26 11 7,0%

27 105 66,5%

27_5 0 0,0%

27_7c 0 0,0%

28 0 0,0%

29 23 14,6%

4 0 0,0%

5 4 2,5%

5b 1 0,6%

6a 0 0,0%

6b 2 1,3%

6c 3 1,9%

7a 1 0,6%

7b 0 0,0%

7b-6b 0 0,0%

7c 1 0,6%

9 1 0,6%

EL 0 0,0%

P 0 0,0%

SH 1 0,6%

ALTERNATIVA 1 Nº % 

5 1 0,6%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 27 17,1%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 61 38,6%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 1 0,6%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 17 10,8%

SH Sistema hidrogràfic 51 32,3%

ALTERNATIVA 2 Nº % 

5 1 0,6%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 13 8,2%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 18 11,4%

27.g Sistema d'espais lliures - general 55 34,8%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 1 0,6%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 19 12,0%

SH Sistema hidrogràfic 51 32,3%

ALTERNATIVA 3 Nº % 

5 1 0,6%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 105 66,5%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 1 0,6%

SH Sistema hidrogràfic 51 32,3%
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Indicador 2.2.: Nivell de protecció de zones d’especial interès per a la fauna. 

Com passa en el cas de la flora d’interès, en el cas de la fauna, malgrat les alternatives 0, 1 i 2 
situen elements d’interès dins espais de reserva natural, també afecten espais d’interès amb 
qualificacions que podrien dificultar l’assoliment de preservació d’aquests valors. 

En aquest sentit, l’alternativa 3 pot tenir una major flexibilitat i capacitat d’adaptació a les 
dinàmiques i variacions. No obstant, l’establiment d’un model d’espais interiors poc pertorbats i 
una ordenació més perimetral de l’ús públic com planteja l’alternativa 2 pot propiciar a la llarga 
una millor conservació d’espècies de fauna interiors, com els rapinyaires forestals de forma 
més dirigida. 

Cal fer notar també, que l’alternativa 0 planteja un model que ha derivat en una extensió del 
bosc a tota la serra en depriment dels hàbitats agrícoles i de mosaic, fet que ha fet disminuir la 
diversitat faunística localment i alhora a reforçat les poblacions d’espècies més lligades al bosc. 

En aquest sentit, l’alternativa 1 plantejaria un model amb una ordenació clara dels espais més 
ben situats per potenciar l’agricultura fet que podria facilitar una augment de la biodiversitat del 
Parc Natural. També les alternatives 2 i 3 facilitarien aquest aspecte.  
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Zones d’especial interès per la fauna creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Zones d’especial interès per la fauna creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Zones d’especial interès per la fauna creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Zones d’especial interès per la fauna creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Localitats d’especial interès faunístic cobertes per cada qualificació urbanística de les 
diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 Nº % 

24 0 0,0%

25 1 6,3%

26 2 12,5%

27 8 50,0%

27_5 0 0,0%

27_7c 0 0,0%

28 1 6,3%

29 2 12,5%

4 0 0,0%

5 0 0,0%

5b 0 0,0%

6a 0 0,0%

6b 0 0,0%

6c 0 0,0%

7a 1 6,3%

7b 0 0,0%

7b-6b 0 0,0%

7c 1 6,3%

9 0 0,0%

EL 0 0,0%

P 0 0,0%

SH 0 0,0%

ALTERNATIVA 1 Nº % 

5 0 0,0%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 6 37,5%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 8 50,0%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 0 0,0%

SH Sistema hidrogràfic 2 12,5%

ALTERNATIVA 2 Nº % 

5 0 0,0%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 2 12,5%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 2 12,5%

27.g Sistema d'espais lliures - general 9 56,3%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 1 6,3%

SH Sistema hidrogràfic 2 12,5%

ALTERNATIVA 3 Nº % 

5 0 0,0%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 14 87,5%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

SH Sistema hidrogràfic 2 12,5%
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Superfície de territori amb interès faunístic cobert per cada qualificació urbanística de 
les diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 (SUPERFÍCIES) m2 % 

24 72.572 0,2%

25 604.848 1,5%

26 44.861 0,1%

27 27.504.890 70,5%

27_5 0 0,0%

27_7c 0 0,0%

28 29.115 0,1%

29 8.179.329 21,0%

4 13.791 0,0%

5 829.672 2,1%

5b 4.572 0,0%

6a 12.584 0,0%

6b 650.867 1,7%

6c 316.941 0,8%

7a 79.851 0,2%

7b 163.167 0,4%

7b-6b 0 0,0%

7c 373.400 1,0%

9 35.297 0,1%

EL 96.400 0,2%

P 0 0,0%

SH 25.996 0,1%

ALTERNATIVA 1 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 239.906 0,6%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 8.594.116 21,9%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 23.574.935 60,2%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 64.107 0,2%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 3.227.320 8,2%

SH Sistema hidrogràfic 3.459.283 8,8%

ALTERNATIVA 2 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 239.906 0,6%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 1.005.744 2,6%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 804.604 2,1%

27.g Sistema d'espais lliures - general 27.138.979 69,5%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 64.107 0,2%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 6.326.322 16,2%

SH Sistema hidrogràfic 3.459.283 8,9%

ALTERNATIVA 3 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 239.906 0,6%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 35.275.624 90,4%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 64.107 0,2%

SH Sistema hidrogràfic 3.459.283 8,9%
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2.3. Nivell de protecció de les zones amb major concentració de serveis de regulació. 

A nivell de protecció dels espais amb major concentració de serveis ecosistèmics de regulació, 
cal dir, en primer lloc, que existeix un desconeixement de la distribució de molts d’aquests 
serveis (per exemple el servei de regulació de la qualitat de l’aire que fan els ecosistemes de 
Collserola) i que, per tant, cal avançar encara en la seva caracterització. 

Prenent com a referencia dos indicadors de serveis de regulació: Servei de regulació de l’erosió 
i la hidrologia i l’estoc de carboni podem concloure el següent: 

Com s’ha vist en l’indicador 1.1. les alternatives que donen més cobertura als espais d’interès 
per a la regulació hídrica i la protecció envers l’erosió són les alternatives 2 i 3, mentre que 
l’alternativa 1 donaria també una bona cobertura de protecció de les capçaleres i espais de 
ribera, però podria afectar alguns espais d’interès. 

 

Pel que fa a l’estoc de carboni les alternatives 0, 2 i 3 donarien bona cobertura a les zones amb 
major estoc de carboni amb qualificacions compatibles, si bé l’alternativa 0 afectaria zones amb 
una densitat rellevant d’estoc de carboni amb qualificacions de sistema viari i l’alternativa 2 
afectaria un 4,3% de l’estoc total amb qualificacions d’espai lliure equipat. Qualificacions que 
podrien dificultar l’assoliment de l’objectiu. 

L’alternativa 1 podria afectar un 8,6% de l’estoc de carboni de la Serra de Collserola si es 
desenvolupessin els espais agrícoles que planifica. Cal tenir en compte, a més a més, que els 
espais que aquesta alternativa qualifica d’espais lliures agrícoles contenen majoritàriament 
boscos joves on el segrest de carboni és rellevant i es podria prolongar en el futur degut a la 
qualitat dels sòls.  

Així doncs, es podria concloure que les alternatives 0, 2 i 3 afavoreixen l’objectiu i l’alternativa 1 
podria dificultar-lo, si bé es desconeixen encara molts dels serveis de regulació que ofereixen 
els ecosistemes de Collserola. 

Valoració global de l’objectiu 

Globalment es considera que totes les alternatives afavoreixen l’objectiu de conservar i millorar 
la biodiversitat i els hàbitats d’alguna manera o altre. No obstant, l’alternativa 0 pot dificultar 
l’objectiu al plantejar la practica totalitat d’espais lliures de la serra com a parc forestal, fet que 
podria dificultar la implantació de conreus que augmentessin els ecotons i hàbitats de marge 
que han disminuït notablement al Parc generant una disminució local de la biodiversitat. 

Cal tenir en compte, però, els impactes que l’alternativa 1 pot generar sobre el servei de 
segrest de carboni dels boscos joves, i els impactes que les zones d’espais lliures equipats 
podrien generar sobre alguns valors faunístics i florístics. 
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Estoc de carboni cobert per cada qualificació urbanística de les diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 
Densitat mitjana 
(t/ha) 

Estoc total de carboni 
(tones) % cobert 

24 20,3 103 0,0%

25 35,7 7.042 2,8%

26 15,1 2.043 0,8%

27 33,4 158.168 63,6%

27_5 23,8 7 0,0%

27_7c 22,7 7 0,0%

28 20,8 546 0,2%

29 45,6 67.381 27,1%

4 29,4 198 0,1%

5 30,8 5.374 2,2%

5b 25,8 123 0,0%

6a 13,2 125 0,1%

6b 20,5 1.855 0,7%

6c 14,9 1.521 0,6%

7a 25,3 963 0,4%

7b 30,8 1.404 0,6%

7b-6b 56,2 47 0,0%

7c 25,6 1.142 0,5%

9 38,7 398 0,2%

EL 9,9 49 0,0%

P 0,0 0 0,0%

SH 22,0 120 0,0%

ALTERNATIVA 1 mitjana t % 

5 24,7 1.912 0,8%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 20,7 21.428 8,6%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 36,1 184.075 74,0%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 36,6 587 0,2%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 48,9 21.212 8,5%

SH Sistema hidrogràfic 42,4 19.451 7,8%

ALTERNATIVA 2 mitjana t % 

5 24,7 1.913 0,8%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 26,1 17.937 7,2%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 18,5 10.642 4,3%

27.g Sistema d'espais lliures - general 35,0 154.559 62,2%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 36,6 589 0,2%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 49,0 43.581 17,5%

SH Sistema hidrogràfic 42,4 19.451 7,8%

ALTERNATIVA 3 mitjana t % 

5 24,7 1.913 0,8%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 34,5 226.718 91,2%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 36,6 589 0,2%

SH Sistema hidrogràfic 42,4 19.451 7,8%
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Objectiu 3: Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 
resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc 
Natural. 

Indicador 3.1.: Tractament de les zones crítiques i problemàtiques per a la connectivitat 
ecològica. 

Pel que fa al tractament de les zones crítiques i problemàtiques per a la connectivitat ecològica 
de la Serra de Collserola, del creuament visual amb les propostes d’ordenació de cadascuna 
de les alternatives es desprèn el següent: 

- L’alternativa 0 dificulta l’objectiu, ja que situa qualificacions de cementiris i 
equipaments en espais estratègics per a la connectivitat ecològica com el 
torrent de Tapioles, el Torrent de la Font o els entorns de la Riera de Sant 
Cugat. 
 

- L’alternativa 1 podria dificultar l’objectiu si es desenvolupessin tots els espais 
agrícoles que planteja, ja que podrien ocupar espais d’interès per a la 
connectivitat ecològica com el torrent de la Font, el Torrent de Batzac, el 
Torrent Tapioles, el Torrent de Can Barba o els entorns de la riera de Sant 
Cugat. Si bé un desenvolupament de l’agricultura preservant els hàbitats de 
ribera i d’altres espais forestals podria ser compatible amb la conservació de la 
connectivitat ecològica en aquests espais. 
 

- L’alternativa 2 facilita clarament l’assoliment de l’objectiu ja que reconeix tots 
aquells entorns de punts crítics i zones estratègiques per preservar la 
connectivitat ecològica com a sistema d’espais lliures connectors, i situa els 
espais lliures equipats per a l’ús públic en les zones perimetrals de menys 
interès per a la connectivitat. 
 

- L’alternativa 3 podria facilitar o no l’objectiu depenent de com es desenvolupi el 
planejament especial i com s’acabin concretant els usos permesos i els 
mecanismes d’avaluació per a admetre’ls a determinats àmbits. 
 

 

 
  



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

Avanç de Pla: document inicial estratègic  

 
 

 
Zones d’especial interès per a la connectivitat ecològica creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 
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Zones d’especial interès per a la connectivitat ecològica creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Zones d’especial interès per a la connectivitat ecològica creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 
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Zones d’especial interès per a la connectivitat ecològica creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Indicador 3.2.: Nivell de protecció del sistema hídric de les principals rieres i torrents. 

La protecció del sistema hídric de les principals rieres i torrents de la serra és garantia de 
protecció de múltiples processos ecològics que es concentren en els eixos d’aquests cursos 
fluvials o en els seus hàbitats de ribera. D’altra banda, aquests cursos esdevenen elements de 
resiliència envers els efectes del canvi climàtic i espais de connexió ecològica que permeten 
superar millor les pertorbacions en espais determinats del Parc Natural. 

L’anàlisi de protecció del sistema hídric s’ha realitzat ja en l’indicador 1.3 que conclou que 
l’alternativa 0 dificulta l’objectiu de protegir el sistema hídric, mentre que la resta d’alternatives 
l’afavoreixen. 

 

Indicador 3.3.: Nivell de cobertura de les reserves naturals sobre els hàbitats més amenaçats 
pels efectes del canvi climàtic. 

De la diagnosi dels possibles efectes del canvi climàtic sobre els hàbitats de Collserola es 
desprèn que els hàbitats més vulnerables són els de caràcter més eurosiberià (rouredes, 
caducifolis de ribera i avellanoses) hàbitats més dependents de la presència d’aigua i que, per 
tant, poden acusar més els períodes de sequera perllongats. 

Les qualificacions de reserva natural poden ser qualificacions més restrictives en la intensitat 
d’ús d’un territori determinat, de manera que ofereixen més estabilitat a comunitats més 
vulnerables. En aquest sentit la coherència d’ubicació de les reserves pot ser un indicador per 
analitzar quina alternativa ofereix millors condicionants per adaptar-se als efecte del canvi 
climàtic. 

L’alternativa 0 cobriria una bona part dels hàbitats vulnerables als efectes del canvi climàtic 
(38,2%) amb qualificacions de reserva natural, però afectaria una àrea significativa d’aquesta 
hàbitats amb qualificacions d’equipaments, parcs i jardins i sistema viari. 

L’alternativa 1 protegiria un 47,1% dels hàbitats vulnerables al canvi climàtic amb qualificacions 
de reserva natural i sistema hídric, però podria afectar un 15,1% d’aquesta hàbitats si es 
desenvolupessin totes les àrees agrícoles que planteja. 

L’alternativa 2, com l’alternativa 1, protegiria un 47,1% dels hàbitats vulnerables al canvi 
climàtic amb qualificacions d’hàbitat interior i sistema hídric, però en canvi, només podria 
afectar un 2,5% d’aquests hàbitats que se situarien en espais lliures equipats per a l’ús públic. 

 

Finalment, l’alternativa 3 cobriria un 17,2% dels hàbitats vulnerables amb el sistema hídric, 
mentre que la resta quedarien en sistema d’espais lliures generals. No obstant, cal fer notar 
que en totes les alternatives s’aplicarien les determinacions del Decret 146/2010 pel que 
respecte a es reserves naturals parcials. En aquest sentit, l’alternativa 3 cobriria el mateix 
percentatge d’hàbitats vulnerables al canvi climàtic en espais de reserva natural parcial o 
sistema hídric que les alternatives 1 i 2. 
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Hàbitats més vulnerables pels efectes del canvi climàtic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Hàbitats més vulnerables pels efectes del canvi climàtic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Hàbitats més vulnerables pels efectes del canvi climàtic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Hàbitats més vulnerables pels efectes del canvi climàtic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Superfície d’hàbitats vulnerables als efectes del canvi climàtic per cada qualificació 
urbanística de les diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 (SUPERFÍCIES) m2 % 

24 22.558 0,5%

25 648 0,0%

26 33.332 0,8%

27 2.152.330 51,4%

27_5 0 0,0%

27_7c 0 0,0%

28 0 0,0%

29 1.600.197 38,2%

4 0 0,0%

5 77.731 1,9%

5b 0 0,0%

6a 0 0,0%

6b 109.281 2,6%

6c 45.088 1,1%

7a 2.140 0,1%

7b 23.146 0,6%

7b-6b 0 0,0%

7c 0 0,0%

9 2.650 0,1%

EL 83.696 2,0%

P 0 0,0%

SH 36.369 0,9%

ALTERNATIVA 1 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 33.519 0,8%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 633.882 15,1%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 1.550.132 37,0%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 1.250.983 29,9%

SH Sistema hidrogràfic 720.897 17,2%

ALTERNATIVA 2 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 33.519 0,8%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 541.146 12,9%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 106.380 2,5%

27.g Sistema d'espais lliures - general 1.534.693 36,6%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 1.252.531 29,9%

SH Sistema hidrogràfic 720.897 17,2%

ALTERNATIVA 3 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 33.519 0,8%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 3.434.750 82,0%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

SH Sistema hidrogràfic 720.897 17,2%
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Valoració global de l’objectiu 

Globalment es considera que l’alternativa 0 dificulta l’assoliment de l’objectiu ja que situa 
qualificacions d’equipaments i cementiris en zones d’elevat interès per a la connectivitat 
ecològica, reconeix malament el sistema hídric dels principals cursos del Parc Natural i podria 
afectar alguns hàbitats vulnerables als efectes del canvi climàtic. 

Es considera que l’alternativa 1 podria dificultar també l’assoliment de l’objectiu al situar espais 
lliures agrícoles en zones d’interès per a la connectivitat i en espais amb hàbitats vulnerables 
als efectes del canvi climàtic. D’altra banda, una imatge estàtica d’on pot haver-hi agricultura i 
on bosc pot limitar l’establiment de conreus en d’altres espais on hi pugui haver iniciatives 
concretes. 

Es considera que l’alternativa 2 afavoreix l’objectiu ja que genera una ordenació coherent amb 
les zones d’interès per a la connectivitat ecològica i una bona cobertura dels hàbitats 
vulnerables als efectes del canvi climàtic. L’ordenació esta basada en la generació d’una 
estructura de qualificacions que preservi les funcions ecològiques, en aquest sentit, l’alternativa 
afavoreix el dinamisme i la preservació dels processos ecològics. 

Es considera que l’alternativa 3, pot afavorir o no l’objectiu depenent de com s’acabin 
concretant els mecanismes d’avaluació dels usos permesos en el sistema d’espais lliures 
generals. No obstant, planteja una ordenació adaptable als canvis, fet que pot generar un millor 
reconeixement de les dinàmiques naturals en el futur. 
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Objectiu 4: Mantenir i controlar les pertorbacions ambientals. 

Indicador 4.1.: Adequació de l’ordenació als condicionants de l’ús públic del Parc Natural. 

L’alternativa 0 no mostra una ordenació del tot coherent entre les àrees d’ús públic i les 
qualificacions urbanístiques, ja que algunes se situen en espais qualificats de cementiri. No 
obstant, fins ara aquestes àrees de lleure s’han desenvolupat en aquest marc urbanístic. 

L’alternativa 1 ubica la majoria d’àrees de lleure en qualificacions de sistema d’espais lliures 
agrícoles, de manera que tampoc acaba de generar una ordenació coherent amb els 
condicionants actuals. 

L’alternativa 2 situa la majoria d’àrees de lleure en zona d’espais lliures equipats, generant una 
ordenació coherent amb els principals condicionants d’ús públic. 

Finalment, l’alternativa 3 situa totes les àrees de lleure en la qualificació de sistema d’espais 
lliures general, traslladant al PEPNat la definició d’una xarxa bàsica que concentri els recursos 
del lleure en determinats espais i recorreguts en coherència amb la infraestructura existent, la 
distribució de la població en el territori i l’accessibilitat al parc en transport públic.  
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Elements d’ús públic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Elements d’ús públic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Elements d’ús públic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Elements d’ús públic creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Indicador 4.2.: Adequació de l’ordenació a la pressió poblacional de les vores del Parc Natural. 

Les alternatives 0,1 i 3 no generen cap qualificació específica per a l’ordenació de l’ús públic. Si 
bé, l’alternativa 0 ubica qualificacions de parcs i jardins i equipaments en espais perimetrals, 
aquestes no s’acaben de situar en els entorns pròxims a zones densament poblades. 

L’alternativa que mostra una ordenació més coherent en aquest sentit és l’alternativa 2 que 
situa qualificacions de sistema d’espais lliures equipats a prop de totes les zones amb elevada 
densitat de població: Vessant barceloní de Collserola, zona nord de Sant Feliu de Llobregat i 
Molins de Rei, i zona Sud dels nuclis urbans de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 

No obstant, el model d’ús del parc es definirà en el marc del PEPNat i dependrà de factors molt 
vinculat a la gestió i projecte. En aquest sentit, no es pot concloure quina alternativa s’adaptarà 
millor a la pressió poblacional del Parc Natural.  
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Pressió poblacional i accessibilitat a les vores de Collserola creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Pressió poblacional i accessibilitat a les vores de Collserola creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Pressió poblacional i accessibilitat a les vores de Collserola creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Pressió poblacional i accessibilitat a les vores de Collserola creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Indicador 4.3: Afectació antròpica de les reserves naturals 

Pel que fa a l’afectació antròpica que poden generar les àrees urbanes i, especialment, les 
infraestructures de transport, a nivell de banalització dels hàbitats de vora per acció de la 
contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica o la sobrefreqüentació, s’observa com les 
alternatives 0, 1 i 2 generen una ordenació coherent amb aquesta afectació situant les reserves 
naturals en aquells espais amb menys afectació. 

L’alternativa 1 situaria espais agrícoles en aquells espais perimetrals amb major afectació 
antròpica, en aquest sentit, podria provocar una major incursió d’alguns impactes a la serra 
com la contaminació atmosfèrica per l’efecte tampó que actualment realitzen alguns boscos. 

Finalment, l’alternativa 3 generaria una ordenació més homogènia on és difícil avaluar la 
coherència d’ordenació dels usos envers l’afectació antròpica, ja que aquesta queda més 
oberta a les regulacions que acabi determinant el pla especial i al mecanisme d’avaluació que 
es determini per acceptar determinats usos en determinades zones del parc. 

Valoració global de l’objectiu 

Globalment, es considera que l’alternativa 0 dificulta l’objectiu ja que la qualificació de parc 
forestal per a la pràctica totalitat del sistema d’espais lliures del Parc Natural ha suposat una 
major dificultat per a regular l’ús públic. D’altra banda, les qualificacions d’equipaments i parcs i 
jardins del perímetre del Parc Natural, no s’acaben d’ajustar amb major pressió poblacional o 
les zones amb major accessibilitat. 

Es considera que l’alternativa 1 per una banda dificultaria l’assoliment de l’objectiu, ja que la 
disposició perimetral dels espais lliures agrícoles se susceptible de generar conflictes entre les 
explotacions agràries i l’ús públic en un espai tant pressionat. A més a més, caldria evitar que 
la generació d’espais més oberts a les vores no propicies la incursió d’impactes en zones més 
interiors del parc. Però, per altre banda, afavoriria l’existència de pertorbacions controlades (els 
espais agrícoles) que afavoririen la biodiversitat i el manteniment del paisatge de les vores de 
l’espai natural. 

Es considera que l’alternativa 2 afavoreix l’objectiu ja que situa sistema d’espais lliures equipats 
en aquells espais amb àrees de lleure, més pressió poblacional i millor accessibilitat, fet que 
pot propiciar un major control de la freqüentació al parc, evitant impactes a zones sensibles. 

Finalment, es considera que l’alternativa 3 podria dificultar per una banda l’assoliment de 
l’objectiu ja que no generaria cap àrea específica per controla les pertorbacions perimetrals i 
ordenar l’ús públic a nivell del planejament general, si bé aquestes propostes es podrien 
desenvolupar en el Pla Especial del Parc Natural. En aquest sentit, la zonificació única dels 
espais lliures podria afavorir un major marge de maniobra del Pla especial per coordinar l’ús 
públic, amb la regulació dels camins, el possible ús de les masies, etc. 

Cal dir que el model d’ús del Parc Natural s’està definint encara, i que serà el marc del PEPNat 
el més adequat per acabar de desenvolupar-lo. A més a més, gran part del control de les 
pertorbacions i de la pressió generada per l’ús públic dependrà de projectes específics i de la 
gestió. En aquest sentit no es pot concloure que cap de les alternatives pugui afavorir 
l’assoliment d’aquest objectiu a través de l’ordenació de les diferents qualificacions 
urbanístiques.  
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Indicador d’afectació antròpica creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Indicador d’afectació antròpica creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Indicador d’afectació antròpica creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Indicador d’afectació antròpica creuat amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Objectiu 5: Aprofitar els recursos i el capital natural i de coneixement que representa la 
Serra de Collserola. 

Indicador 5.1.: Tractament del bosc accessible per aprofitament de la biomassa. 

Un dels capitals naturals de la Serra de Collserola és la seva biomassa, que aprofitada 
mitjançant una gestió sostenible i amb criteris de foment de la biodiversitat dels boscos, podria 
esdevenir un recurs de proximitat per a l’aprofitament energètic majoritàriament. 

Pel que fa als boscos accessibles per a l’aprofitament de biomassa, l’alternativa 0 plantejaria un 
escenari en que el 8,5% d’aquests boscos podrien ser afectats per el desenvolupament de les 
qualificacions d’equipaments, sistema viari, cementiri o parcs i jardins. Mentre que el 22,9% 
d’aquests boscos se situarien en qualificacions de reserves naturals on la seva explotació 
podria ser més dificultosa. Així doncs, aquesta alternativa podria significar limitacions en 
l’aprofitament de la biomassa en dos àmbits diferents: als espais de vora on existeixen 
qualificacions d’equipaments i a les zones interiors qualificades com a reserves naturals. 

L’alternativa 1 situaria un 11,6% dels boscos accessibles per a l’aprofitament de biomassa en el 
sistema d’espais lliures agrícoles, espais que si es transformessin permetrien l’aprofitament de 
la biomassa un sòl cop, impossibilitant el seu aprofitament continuo en el temps. Mentre que 
situaria 13,6% del bosc accessible en qualificacions de sistema hídric i reserva natural, espais 
on es podria restringir l’aprofitament forestal. 

L’alternativa 2 situaria un 4,7% dels boscos accessibles per a l’aprofitament de biomassa en el 
sistema d’espais lliures equipats, fet que podria causar incompatibilitats en l’aprofitament o 
afectacions sobre els propis boscos, mentre que un 20,3% dels boscos accessibles estarien 
protegits pel sistema hídric o sistema d’espais lliures – hàbitat interior, fet que podria restringir 
el seu aprofitament també. 

Finalment, l’alternativa 3 situaria només un 7,5% dels boscos accessibles en qualificacions de 
sistema hídric i, per tant, oferiria la possibilitat d’aprofitar més terrenys per a extreure’n 
biomassa. Si bé, caldria considerar també les restriccions de les reserves naturals parcials 
establertes pel Decret 146/2010. 

No obstant, cal tenir en compte que les principals restriccions a nivell d’aprofitament de 
biomassa del Parc Natural venen donades per la rendibilitat de l’aprofitament dels diferents 
àmbits territorial de la Serra. En aquest sentit, els espais més pròxims a les principals 
carreteres i urbanitzacions seran sempre els espais amb major rendibilitat, ja que requereixen 
d’un manteniment i gestió obligat per raons de gestió del risc d’incendi. Així doncs, les 
determinacions de l’actual MPGM tenen una incidència limitada sobre aquest aspecte. 
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Bosc accessible per a l’aprofitament de biomassa cobert per cada qualificació 
urbanística de les diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 (SUPERFÍCIES) m2 % 

24 30.549 0,1%

25 1.425.007 3,4%

26 389.518 0,9%

27 28.321.683 66,7%

27_5 1.631 0,0%

27_7c 1.239 0,0%

28 98.329 0,2%

29 9.734.251 22,9%

4 58.311 0,1%

5 824.824 1,9%

5b 29.015 0,1%

6a 31.464 0,1%

6b 471.752 1,1%

6c 302.543 0,7%

7a 186.476 0,4%

7b 253.067 0,6%

7b-6b 8.016 0,0%

7c 147.788 0,3%

9 61.571 0,1%

EL 22.239 0,1%

P 0 0,0%

SH 56.882 0,1%

ALTERNATIVA 1 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 244.203 0,6%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 4.954.080 11,6%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 31.473.967 74,0%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 66.227 0,2%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 2.611.366 6,1%

SH Sistema hidrogràfic 3.188.912 7,5%

ALTERNATIVA 2 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 244.202 0,6%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 4.042.520 9,5%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 1.987.435 4,7%

27.g Sistema d'espais lliures - general 27.503.780 64,8%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 66.227 0,2%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 5.424.755 12,8%

SH Sistema hidrogràfic 3.188.912 7,5%

ALTERNATIVA 3 (SUPERFÍCIES) m2 % 

5 244.203 0,6%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 38.958.377 91,8%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 66.227 0,2%

SH Sistema hidrogràfic 3.188.912 7,5%
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Indicador 5.2.: Tractament de les àrees amb potencial agrícola i ramadera del Parc. 

Pel que fa al tractament d’àrees amb potencial agrícola i ramader, i agafant les superfícies 
agrícoles i de prats de l’any 56 com a indicador, veiem com l’alternativa 0 seria la que pitjor 
reconeixeria el potencial agrícola d’aquestes àrees, ja que situaria quasi el 65% de les àrees 
amb potencial agrícola o ramader en qualificacions de parc forestal o Parc forestal – reserva. A 
més a més, quasi un 30% de les àrees amb potencial agrícola o ramader se situarien en 
qualificacions incompatibles com cementiris, sistema viari o equipaments. 

L’alternativa 1 situaria un 65,2% de les zones amb potencial agrícola o ramader en la 
qualificació de sistema d’espais lliures agrícola, de forma que seria l’alternativa que presentaria 
una ordenació més coherent amb aquest indicador.  

L’alternativa 2 situaria 72,1% de les zones amb potencial agrícola en qualificacions de sistema 
d’espais lliures generals o amb interès connector, qualificacions que podrien admetre l’ús 
agrícola amb determinades restriccions.  

Finalment l’alternativa 3 cobriria el 87,3% dels terrenys amb potencial agrícola o ramader, amb 
la qualificació de sistema d’espais lliures general, qualificació que podria admetre l’ús agrícola 
en determinades localitats i restriccions. 

Valoració global de l’objectiu 

L’alternativa 0 dificultaria globalment l’assoliment de l’objectiu, ja que afectaria moltes zones 
d’interès agrícola o per a l’aprofitament de biomassa amb qualificacions d’equipament, sistema 
viari o cementiris. A més a més, aquesta alternativa presenta una ordenació poc coherent amb 
els terrenys amb potencial agrícola i ramader. 

L’alternativa 1 podria plantejaria una marc general clar d’on potenciar l’agricultura i l’activitat 
forestal que podria incentivar l’aparició de noves explotacions. 

L’alternativa 2, tot i poder limitar, en cert sentit, una mica les àrees agrícoles i les explotacions 
forestals amb l’establiment d’un sistema d’espais lliures equipat en algunes àrees d’interès, 
aquest sistema també afavoriria l’educació ambiental generant espais accessibles equipats del 
parc on poder realitzar activitats. 

Finalment, l’alternativa 3  seria l’alternativa més flexible que podria permetre tant actuacions 
d’ús públic i educació ambiental, àrees agrícoles o ramaderes, o gestió forestal en pràcticament 
tot el territori del parc, mitjançant una avaluació prèvia de cada actuació o activitat en particular. 

Així doncs, es considera que l’alternativa 0 dificultaria l’objectiu, mentre que les alternatives 1, 2 
i 3 el podrien afavorir amb models diferenciats. Si bé l’alternativa 3 és la que afavoriria un marc 
més flexible per a que el PEPNat i la gestió i projectes específics afavorissin l’assoliment de 
l’objectiu.  
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Zones agrícoles i prats (1956) creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Zones agrícoles i prats (1956) creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Zones agrícoles i prats (1956) creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Zones agrícoles i prats (1956) creuades amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Espais ocupats històricament (1956) per prats o conreus coberts per cada qualificació 
urbanística de les diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 (SUPERFÍCIES)  m2 % 

24 29.492 0,2% 

25 560.893 3,7% 

26 708.974 4,7% 

27 9.324.238 61,6% 

27_5 0 0,0% 

27_7c 0 0,0% 

28 107.404 0,7% 

29 403.232 2,7% 

4 22.330 0,1% 

5 483.949 3,2% 

5b 34.113 0,2% 

6a 78.228 0,5% 

6b 525.717 3,5% 

6c 901.405 6,0% 

7a 215.370 1,4% 

7b 261.089 1,7% 

7b-6b 524 0,0% 

7c 1.284.923 8,5% 

9 102.609 0,7% 

EL 42.832 0,3% 

P 861 0,0% 

SH 23.087 0,2% 

ALTERNATIVA 1 (SUPERFÍCIES)  m2 % 

5 148.912 1,0% 

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 9.907.455 65,2% 

27* Sistema d'espais lliures - forestal 3.253.158 21,4% 

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 41.579 0,3% 

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 100.713 0,7% 

SH Sistema hidrogràfic 1.733.579 11,4% 

ALTERNATIVA 2 (SUPERFÍCIES)  m2 % 

5 148.913 1,0% 

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 2.037.902 13,5% 

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 2.154.378 14,2% 

27.g Sistema d'espais lliures - general 8.873.605 58,6% 

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 41.579 0,3% 

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 143.512 0,9% 

SH Sistema hidrogràfic 1.733.579 11,5% 

ALTERNATIVA 3 (SUPERFÍCIES)  m2 % 

5 148.913 1,0% 

29.co Sistema d'espais lliures - generals 13.209.308 87,3% 

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 41.579 0,3% 

SH Sistema hidrogràfic 1.733.579 11,5% 
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Objectiu 6: Minimitzar els impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni 
cultural. 

Indicador 6.1.: Tractament del patrimoni cultural del Parc Natural. 

Com a indicador del patrimoni cultural s’ha tingut en compte les masies catalogades en relació 
a l’ordenació da cada alternativa, ja que es tracta del patrimoni que requereix més actuacions 
de restauració, fet que pot quedar condicionat per la qualificació urbanística en que se situïn. 

En aquest sentit, l’alternativa 0 situaria un 62,6% de les masies en qualificacions de parc 
forestal, qualificacions que limiten més els usos d’aquestes edificacions, fet que podria dificultar 
l’assoliment de l’objectiu de conservar aquest patrimoni. 

L’alternativa 1, situaria un 33,8% de les masies en qualificacions de sistema d’espais lliures 
agrícola, fet que podria incentivar la restauració d’alguna d’aquestes masies si s’ocupessin per 
realitzar aquesta activitat. No obstant, restarien moltes masies en sòl qualificat com a sistema 
d’espais lliures forestals, i un 12,3% de les masies se situarien en sistema hídric, fet que també 
podria condicionar el seu ús. 

L’alternativa 2, situaria un 53,3% de les masies en sistema d’espais lliures general, fet que 
podria obrir l’ús d’aquestes masies en determinades situacions, i el 17,9% en qualificacions de 
sistema d’espais lliures equipat, fet que podria permetre la restauració de les masies com a 
equipaments o usos complementaris o de suport a l’ús públic d’aquests espais. No obstant, 
l’alternativa 2 també situaria 9,7% de les masies en espais connectors, 7,2% en espais de 
sistema d’espais lliures – hàbitat interior i 17,9% en espais qualificats com a sistemes hídrics, 
qualificacions que podrien afegir restriccions a l’ús de les masies. 

L’alternativa 3 situaria el 87,2% de les masies en la qualificació de sistemes d’espais lliures 
general, fet que obriria el ventall d’usos d’una amplia quantitat de masies respecte la situació 
actual, poden incloure l’ús turístic o el de residencia amb unes determinades condicions que 
s’haurien de concretar.  
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Nombre de masies en cada qualificació urbanística de les diferents alternatives 

ALTERNATIVA 0 Nº % 

24 0 0,0%

25 1 0,5%

26 2 1,0%

27 122 62,6%

27_5 0 0,0%

27_7c 1 0,5%

28 1 0,5%

29 23 11,8%

4 0 0,0%

5 3 1,5%

5b 1 0,5%

6a 2 1,0%

6b 0 0,0%

6c 2 1,0%

7a 15 7,7%

7b 7 3,6%

7b-6b 0 0,0%

7c 13 6,7%

9 1 0,5%

EL 1 0,5%

P 0 0,0%

SH 0 0,0%

ALTERNATIVA 1 Nº % 

5 1 0,5%

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 66 33,8%

27* Sistema d'espais lliures - forestal 102 52,3%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 2 1,0%

Sistema hidrogràfic 24 12,3%

ALTERNATIVA 2 Nº % 

5 1 0,5%

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 19 9,7%

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 35 17,9%

27.g Sistema d'espais lliures - general 102 52,3%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 14 7,2%

SH Sistema hidrogràfic 24 12,3%

ALTERNATIVA 3 Nº % 

5 1 0,5%

29.co Sistema d'espais lliures - generals 170 87,2%

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 0 0,0%

SH Sistema hidrogràfic 24 12,3%
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Indicador 6.2.: Fons escènics de la Serra de Collserola. 

L’alternativa 0 podria generar un impacte paisatgístic important, ja que plantejaria la possible 
afectació de 8 ha de zones amb visibilitat alta o molt alta per part de qualificacions de sistema 
viari, de les quals 4 ha serien del sistema ja existent. També plantejaria la ubicació de 6 ha 
d’equipaments en zones amb visibilitat mitja o alta que podrien generar cert impacte. 

L’alternativa 1 plantejaria una ordenació amb qualificacions perimetrals de sistema d’espais 
lliures agrícoles que podria ajudar a arranjar les vores de Collserola generant una adequada 
transició cap a les zones forestals. 17 ha de les qualificades com a agrícoles serien molt 
visibles com a fons escènic. 

L’alternativa 2 plantejaria 40 ha de sistema d’espais lliures equipats en zones amb visibilitat alta 
o molt alta, qualificacions que podrien permetre usos i actuacions que haurien de considerar el 
possible impacte paisatgístic. 

Finalment, l’alternativa 3 generaria una qualificació única que hauria de tenir en compte els fons 
escènics i d’altres paràmetres per regular els usos i actuacions admeses en determinats àmbits 
per evitar possibles impactes paisatgístics. 

 

Valoració global de l’objectiu 

Globalment es considera que l’alternativa 0 dificulta l’assoliment de l’objectiu de preservar el 
patrimoni cultural i el paisatge, ja que situa qualificacions com sistema viari i equipaments en 
zones sensibles paisatgísticament, i engloba la majoria de masies en la qualificació de parc 
forestal i parc forestal – reserva natural, fet que limita els usos d’aquestes masies i en dificulta 
la restauració. 

Es considera que l’alternativa 1 afavoreix l’assoliment de l’objectiu, ja que planteja l’establiment 
de zones agrícoles al perímetre del parc, fet que pot afavorir l’arrenjament d’aquests espais i el 
seu manteniment, així com una restauració de les masies que s’hi inclouen. 

Es considera que l’alternativa 2 pot dificultar o afavorir l’objectiu depenent de com es concretin 
els espais qualificats com a sistema d’espais lliures equipats, ja que part d’ells se situen en 
espais amb visibilitat alta o molt alta. 

Finalment, es considera que l’alternativa 3 afavoreix l’assoliment de l’objectiu, ja que permet 
obrir els usos a un ventall més gran de masies, afavorint la seva restauració, tenint en compte 
que caldrà concretar els paràmetres per avaluar quins són els usos permesos en cada àmbit.
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Fons escènics més visibles creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Fons escènics més visibles creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Fons escènics més visibles creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Fons escènics més visibles creuats amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Superfícies visibles (m2) coberts per cada qualificació urbanística de les diferents 
alternatives 

ALTERNATIVA 0 (SUPERFÍCIES) Baixa Mitja Alta Molt alta 

24 72.572 0 0 0

25 2.245.513 206.421 43.564 0

26 1.422.666 322.042 87.432 1.551

27 44.619.150 6.168.666 1.804.782 305.324

27_5 124 1.835 1.190 0

27_7c 805 2.618 2.416 0

28 374.777 42.017 20.057 0

29 12.283.329 2.096.037 725.948 179.337

4 108.135 1.824 350 0

5 1.850.551 320.840 69.903 7.820

5b 68.953 0 126 0

6a 137.880 23.311 4.195 0

6b 1.157.584 107.315 9.947 476

6c 1.678.856 67.720 5.433 0

7a 636.014 19.015 2.199 125

7b 625.534 11.588 1.301 25

7b-6b 8.597 0 0 0

7c 1.442.807 28.781 0 0

9 220.472 3.579 1.051 250

EL 96.325 1.122 199 0

P 400 500 0 0

SH 108.227 0 0 0

ALTERNATIVA 1 (SUPERFÍCIES) Baix Mig Alt Molt alt 

5 809.748 187.749 38.591 4.374

24* Sistema d'espais lliures - agrícola 14.797.568 749.128 122.733 52.514

27* Sistema d'espais lliures - forestal 44.099.269 7.705.303 2.483.527 420.307

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 157.285 24.490 5.798 1.299

29* Sistema d'espais lliures - reserva natural 3.639.677 769.941 133.204 17.004

SH Sistema hidrogràfic 5.798.290 12.834 0 0

ALTERNATIVA 2 (SUPERFÍCIES) Baix Mig Alt Molt alt 

5 809.768 187.728 38.591 4.374

27.c Sistema d'espais lliures - connectors 7.660.615 808.797 208.023 19.141

27.e Sistema d'espais lliures - equipats 5.551.981 1.303.018 374.776 24.605

27.g Sistema d'espais lliures - general 41.760.641 5.799.966 1.865.587 405.112

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 157.285 24.490 5.798 1.299

29.h Sistema d'espais lliures - hàbitat interior 7.463.959 1.288.871 287.444 40.374

SH Sistema hidrogràfic 5.798.290 12.834 0 0

ALTERNATIVA 3 (SUPERFÍCIES) Baix Mig Alt Molt alt 

5 809.749 187.749 38.591 4.374

29.co Sistema d'espais lliures - generals 62.437.241 9.200.465 2.735.777 489.277

Sistema d'espais lliures - reserva ferroviària 157.285 24.490 5.798 1.299

SH Sistema hidrogràfic 5.798.290 12.834 0 0
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Objectiu 7: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, 
infraestructures i activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de 
protecció del Parc Natural. 

Indicador 7.1.: Superfície de reserves viàries i protecció de sistema viari. 

 
Pel que fa a reserves viaries i protecció de sistemes el model d’ordenació que plantegen les 
alternatives 1, 2 i 3 redueix notablement la potencial ocupació del sòl per part del sistema viari i 
el redueixen a menys de la meitat, ajustant-lo a les infraestructures viaries ja executades. 

Per tant, les alternatives 1, 2 i 3 afavoririen l’acompliment de l’objectiu, mentre que l’alternativa 
0 en dificultaria l’assoliment. 

 
Superfícies de sistema viari i protecció de sistemes que planteja cada alternativa 

 Alternativa 
0 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

5 – sistema viari 236,09 ha 104,22 ha 104,22 ha 104,22 ha 
9 – protecció de sistemes 46,28 ha 31,38 ha 31,38 ha 31,38 ha 

Indicador 7.2.: Superfície de reserves d’equipaments i serveis tècnics. 

 
Pel que fa a qualificacions d’equipaments cementiris comarcals i serveis tècnics, les 
alternatives 1, 2 i 3 eliminen quasi per complet aquestes qualificacions, i només mantenen 
aquelles necessàries per coherència amb les qualificacions de les vores de l’espai. 

Així doncs, com en l’indicador anterior, les alternatives 1, 2 i 3 afavoririen l’assoliment de 
l’objectiu de minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl, mentre que l’alternativa 0 el dificultaria. 

Superfícies d’equipaments i serveis tècnics que planteja cada alternativa 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
7 - Equipaments 281,37 ha 1,76 ha 1,76 ha 1,76 ha 
25 – Cementiris comarcals 249,59 ha 0 ha 0 ha 0 ha 
4 – Serveis tècnics 11,08 ha 0,05 ha 0,05 ha 0,05 ha 
 
Globalment doncs, es considera que les alternatives 1, 2 i 3 afavoreixen l’acompliment de 
l’objectiu, mentre que l’alternativa 0 el dificultaria. 

Objectiu 8: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i 
racionalitzar les infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

En primer lloc, val a dir que la majoria d’accions de planejament a aprendre per acomplir aquest 
objectiu dins el Parc Natural de Collserola no es poden resoldre a través del planejament 
general, per exemple la racionalització de les infraestructures de gestió i transport dels fluxos 
ambientals. A més a més, molt dels impactes acústics, lumínics i de qualitat de l’aire que pateix 
Collserola, són provocats per l’activitat, infraestructures i nuclis urbans del seu entorn i, per 
tant, no es poden resoldre des de l’àmbit estricte del Parc. 

No obstant, si que el model d’estructura de sistema viari, i inclús la ordenació dels espais 
equipats per a l’ús públic poden determinar els impactes futurs lumínics, acústics i atmosfèrics 
que podran rebre diferents espais del parc. 
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En aquest sentit, s’han creuat les propostes d’ordenació de les diferents alternatives amb el 
mapa de contaminació lumínica del PSAMB que agafa tot l’àmbit del parc. No s’han creuat les 
propostes amb dades de contaminació acústica ni de immissió de contaminants, perquè no 
existeix cap modelització per a la totalitat de l’espai natural. 

S’observa com l’alternativa 0 podria generar nova contaminació lumínica al parc, per la 
presència d’equipaments i noves infraestructures viaries. Aquest impacte també es donaria a 
nivell de qualitat de l’aire i de contaminació acústica, ja que la contaminació difusa generada 
per la mobilitat amb vehicle privat és el principal causant de la contaminació tant acústica com 
atmosfèrica que arriba a Collserola, i l’alternativa 0 plantejaria un escenari de major trànsit 
intern a través del Parc Natural. 

La resta d’alternatives proposen un sistema viari molt més reduït a l’interior del Parc de manera 
que s’eviten nous impacte lumínics, acústics i atmosfèrics. Pel que fa a la regulació de l’ús 
públic, l’alternativa 2 plantejaria una qualificació específics d’espais lliures equipats que podrien 
afavorir la concentració dels impactes de l’ús públic en àmbits més perimetrals i menys 
sensibles a la pertorbació. 
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Contaminació lumínica actual creuada amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 0 

 
Contaminació lumínica actual creuada amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 1 
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Contaminació lumínica actual creuada amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 2 

 
Contaminació lumínica actual creuada amb les propostes d’ordenació de l’alternativa 3 
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Valoració global de l’objectiu 

Globalment es considera que l’alternativa 0 dificulta l’objectiu, ja que introduiria nou sistema 
viari dins el parc que podria generar un major impacte lumínic, acústic i atmosfèric a l’interior de 
l’espai natural. 

Pel que fa a la resta d’alternatives es considera que si bé la reducció del sistema viari pot 
afavorir l’assoliment de l’objectiu ambiental, no es pot determinar que globalment afavoreixin 
l’objectiu de racionalitzar les infraestructures de gestió i transport de fluxos ambientals del parc, 
ja que el planejament urbanístic general no té competència per planificar aquest aspecte. A 
més a més, com s’ha dit anteriorment, la majoria dels impactes lumínic, acústic i atmosfèric que 
rep la serra tenen origen en espais fora dels límits del Parc Natural.  
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4.3 Justificació de l’alternativa escollida 

Un cop avaluades les 4 alternatives d’ordenació respecte els 8 objectius ambientals que es 
planteja la MPGM es conclou el següent: 

 

- Es descarta l’alternativa 0 ja que globalment és l’alternativa que dificulta l’assoliment 
d’una major part d’objectius ambientals. L’alternativa 0 planteja la pràctica totalitat 
d’espais lliures de la serra com a parc forestal, una ordenació poc coherent amb els 
terrenys amb potencial agrícola i ramader i amb la regulació de l’ús públic. La 
qualificació de parc forestal, engloba la majoria de masies de la serra, fet que limita els 
usos d’aquestes masies i en dificulta la restauració. 
 
Aquesta alternativa planteja espais qualificats com equipaments, cementiris i sistema 
viari en espais que concentren valors ecològics i ambientals rellevants: Espais amb 
elevat servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la hidrologia, espais amb elevat 
interès per a la connectivitat ecològica, hàbitats vulnerables als efectes del canvi 
climàtic, zones d’interès agrícola o per a l’aprofitament de biomassa i zones sensibles 
paisatgísticament. 
 
Aquesta alternativa planteja moltes més connexions viaries dins el Parc Natural que la 
resta d’alternatives, algunes associades a camins i vies locals, i d’altres a grans 
infraestructures de connexió metropolitana que el PTMB considera innecessàries. El 
desenvolupament d’aquestes infraestructures viaries, a més de generar els impactes 
anteriorment esmentats, podria agreujar la fragmentació ecològics a l’interior de l’espai. 

D’altra banda, les qualificacions d’equipaments i parcs i jardins del perímetre del Parc 
Natural que planteja aquesta alternativa, no s’acaben d’ajustar amb les zones de major 
pressió poblacional o les zones amb major accessibilitat. 

L’alternativa 0, també és la que reconeix pitjor el sistema hídric dels principals cursos 
del Parc Natural. 

Finalment també es considera que l’alternativa 0 dificulta l’objectiu de minimitzar la 
contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica a l’interior de la serra, ja que introduiria 
nou sistema viari dins el parc que podria generar un major impacte a l’interior de l’espai 
natural. 

 

- Es descarta també l’alternativa 1 ja que, tot i plantejar una proposta d’ordenació més 
adequada als objectius ambientals de la MPGM (reconeixement del sistema hídric, 
afavoriment de l’establiment d’àrees agrícoles, millora paisatgística de les vores de 
l’espai), segueix dificultant l’acompliment d’alguns objectius respecte l’alternativa 2 i 3.  

Situa alguns espais lliures agrícoles en espais amb valors faunístics i florístics 
rellevants, espais d’elevat valor de servei ecosistèmic de regulació de l’erosió i la 
hidrologia, espais amb elevat estoc de carboni o amb potencial per realitzar un servei 
de segrest de carboni rellevant, zones d’interès per a la connectivitat i en espais amb 
hàbitats vulnerables als efectes del canvi climàtic. 
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Es considera que la disposició perimetral dels espais lliures agrícoles que planteja 
l’alternativa 1, malgrat els beneficis ambientals que podria generar, també és 
susceptible de generar conflictes entre les explotacions agràries i l’ús públic en un 
espai tant pressionat. A més a més, caldria evitar que la generació d’espais més oberts 
a les vores no propicies la incursió d’impactes en zones més interiors del parc.  

 

- Es considera que les alternatives que, globalment, afavoririen un major acompliment 
dels objectius ambientals són les alternatives 2 i 3. 
 
Tant l’alternativa 2 com la 3 són les que millor protegeixen els ecològics (valors 
faunístics i florístics), el espais amb més valor per la regulació hídrica i la protecció 
envers l’erosió i la connectivitat ecològica. 

Ambdues alternatives representen una millora ambiental notable en relació als 
indicadors ambientals d’avaluació sobre els quals el planejament general té una major 
incidència: eliminació de reserves viaries i d’equipaments i serveis tècnics amb 
possibles impactes sobre els valors ecològics i funcionals de la serra (veure taula de la 
“Importància relativa sobre la protecció dels valors ambientals que representa cada 
indicador d’avaluació de cada instrument de planejament, gestió i projecte.” Apartat 4.2) 

Les diferencies entre les dues alternatives es centren en què, l’alternativa 2 genera 
varies qualificacions adaptant-se a les funcions diferencials que poden jugar varis 
àmbits territorials de la serra. En aquest sentit, genera un marc més estàtic ja des del 
planejament general, que s’adapta a les funcions de connectors, ús públic i zones de 
reserves interiors que poden regular diferents intensitats d’ús. No obstant, com s’ha vist 
a la introducció de l’apartat 4.2 (taula de la “Importància relativa sobre la protecció dels 
valors ambientals que representa cada indicador d’avaluació de cada instrument de 
planejament, gestió i projecte.” Apartat 4.2) el planejament general no té una incidència 
rellevant en la protecció de molts dels valors ambientals representats pels indicadors 
d’avaluació. Per tant, aquesta alternativa generaria un marc excessivament rígid a nivell 
de planejament general urbanístic que podria limitar el marge de maniobra d’altres 
instruments, com el PEPNat, que poden tenir una major incidència en l’assoliment dels 
objectius ambientals. 

 
L’alternativa 3, en canvi, planteja una qualificació única, amb l’objectiu de regular la 
intensitat d’ús a través del pla especial i de l’establiment d’una metodologia d’avaluació 
que es pugui adaptar a les dinàmiques per no generar un marc excessivament rígid 
que pugui comprometre la capacitat d’actuació dels instruments derivats. En aquest 
sentit, l’alternativa 3 seria més favorable que l’alternativa 2 a l’establiment d’àrees 
agrícoles i d’utilització de masies en més àmbits del parc, afavorint la conservació del 
patrimoni cultural i del paisatge de la serra. També seria més favorable pel que fa a la 
capacitat d’adaptació del planejament al dinamisme que puguin patir tant els valors 
ecològics, com la utilització social del Parc Natural, i oferiria més marge d’actuació al 
PEPNat per concretar els àmbits amb usos diferencials, facilitant una gestió adaptativa 
d’aquestes dinàmiques. 
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Així doncs, l’alternativa escollida és l’alternativa 3, ja que es considera que és l’alternativa amb 
més capacitat per assolir els objectius ambientals, ja que resol les problemàtiques ambientals 
que depenen més del planejament general urbanístic i genera un marc de protecció global 
adequat al marc legal i normatiu actual fent referència, mitjançant la normativa, als espais 
d’interès connector, a les reserves naturals parcials i les zones a equipar per ordenar l’ús 
social, però sense delimitar gràficament uns àmbits concrets amb unes funcions preponderants 
per tal de no condicionar excessivament els instruments derivats, com el PEPNat, que tindran 
una major incidència sobre la consecució dels objectius ambientals plantejats. 

No obstant, caldrà assegurar que els instruments de planificació, gestió i projecte derivats de la 
present MPGM garanteixin l’assoliment dels objectius ambientals plantejats. En aquest sentit, 
es genera una taula dels punts forts de l’alternativa 3 i les alertes detectades, per tal de poder 
desenvolupar-les en fase d’Estudi Ambiental Estratègic amb l’objectiu de desenvolupar les 
directrius ambientals adequades per al planejament derivat. 

Punts forts i alertes de l’alternativa 3 per a l’acompliment dels objectius ambientals 

Objectius ambientals Punts forts Alertes 

Objectiu 1: Conservar i 
millorar els processos del 
medi físic. 

Protecció dels valors més 
elevats de servei ecosistèmic 
de protecció envers l’erosió i 
de regulació de la hidrologia 
amb la qualificació de sistema 
hídric. 

Reconeixement de les 
principals rieres i torrents de 
la serra per part del 
planejament. 

 

Objectiu 2: Conservar i 
millorar la biodiversitat i els 
hàbitats. 

Protecció bàsica de tot el parc 
natural sense delimitar espais 
amb funcions preponderants, 
per oferir més marge d’acció 
al PEPNat, la gestió i els 
projectes, que són els 
instruments més vàlids per 
assolir la preservació dels 
valors ecològics de la serra. 

 

Objectiu 3: Conservar i 
millorar els processos 
ecològics que garanteixen la 
biodiversitat, resiliència i 
adaptació de les comunitats i 
poblacions faunístiques i 
florístiques del Parc Natural. 

Capacitat d’adaptació de les 
propostes al dinamisme dels 
ecosistemes. 

Inclusió dels cursos fluvials 
amb interès connector dins la 
proposta de sistema hídric. 

Cal concretar els usos 
admesos i els mecanismes 
d’avaluació per assegurar que 
no s’alteri la funcionalitat 
ecològica dins el Parc Natural 
i amb el seu entorn. 
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Objectiu 4: Mantenir i 
controlar les pertorbacions 
ambientals. 

Marc de planejament general 
que no condiciona la capacitat 
del PEPNat per a definir el 
model d’ús del parc. 

Caldria concretar els 
mecanismes de regulació de 
l’ús públic per evitar una 
dispersió excessiva d’aquest 
en entorns més sensibles. 

Objectiu 5: Aprofitar els 
recursos i el capital natural i 
de coneixement que 
representa la Serra de 
Collserola. 

Marc de planejament general 
que afavoreix les iniciatives 
d’explotació forestal i de 
noves activitats agrícoles i 
ramaderes que puguin 
contribuir a la conservació de 
la biodiversitat. 

Un 7,5% dels boscos 
accessibles se situen en la 
qualificació de sistema hídric. 
Cal afinar la delimitació 
d’aquesta qualificació per 
evitar afectar boscos 
accessibles situats en àrees 
no inundables. 

Objectiu 6: Minimitzar el 
impactes sobre el paisatge i 
conservar el patrimoni 
cultural. 

Marc de planejament general 
que incentiva la utilització de 
les masies i l’aparició 
d’activitats i usos que 
contribueixin a la preservació 
del patrimoni cultural i el 
paisatge de la serra. 

El 17,9% de les masies de 
Collserola se situen en la 
qualificació de sistema hídric. 
Cal afinar la delimitació 
d’aquesta qualificació per 
evitar afectar masies en 
terrenys que no són 
inundables. 

Caldrà concretar els 
mecanismes per determinar 
els usos possibles en les 
masies de cada àmbit 
territorial tenint en compte els 
valors ecològics i funcionals 
de cada territori. 

Objectiu 7: Minimitzar i 
racionalitzar l’ocupació del sòl 
per edificacions, 
infraestructures i activitats; i 
adequar la seva intensitat 
d’ús als objectius de protecció 
del Parc Natural. 

Supressió de reserves viaries 
no considerades en el Pla 
Territorial Metropolità. 

Supressió de qualificacions 
d’equipaments i serveis 
tècnics, moltes d’elles 
ocupant terrenys amb valors 
ecològics i ambientals 
rellevants com les principals 
àrees agrícoles del Parc 
Natural. 

Caldrà resoldre les 
incoherències de 
qualificacions dins del parc 
pròpies del sòl urbà o 
urbanitzable. 

Objectiu 8: Minimitzar la 
contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica, i 
racionalitzar les 
infraestructures de gestió i 
transport dels fluxos 
ambientals. 

Supressió de reserves viaries 
internes al Parc Natural que 
podien incrementar la 
contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica a l’interior 
del parc. 

Les actuacions de 
planejament general tenen 
poca incidència en la 
consecució d’aquest objectiu. 
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5. Conclusions del document inicial estratègic 

La diagnosi de la memòria de la MPGM conclou, resumidament, el següent: 

- Collserola esdevé un marc ecològic complex i canviant en el manteniment dels 
processos ecològics. És essencial per a la preservació de la biodiversitat potenciar la 
connexió ecològica dins el parc i cap els espais del seu entorn és cabdal per a millorar 
la seva funcionalitat ecològica. L’equilibri entre les pertorbacions derivades 
principalment per l’ús social, però també per riscos naturals, i la preservació dels valors 
ecològics i culturals és determinant per mantenir la integritat i la qualitat de l’espai. 
 

- La major part dels impactes ambientals que rep la Serra de Collserola tenen origen fora 
dels seus límits, en els seus entorns immediats: La majoria de punts crítics per a la 
connectivitat ecològica on caldria actuar per garantir la funcionalitat del Parc Natural se 
situen fora de l’espai, molts dels impactes a nivell de freqüentació estan relacionats a 
com s’estructuren les zones urbanes i l’estructura viaria dels seus entorns, etc. En 
aquest context, el tractament de la franja de vora de l’espai incloent espais que se 
situen a cavall entre l’exterior i l’interior del Parc és clau per assolir l’objectiu de 
preservar Collserola. En aquest context, i pel que fa a la connectivitat ecològica es 
bàsic tractar la xarxa hidrogràfica del parc i la seva connexió amb el sistema Besòs i 
Llobregat com un sistema que ha d’esdevenir funcional ecològicament. 
 

- El model d’ús contemplat pel PEPCo està clarament superat. L’increment del nombre 
d’activitats i l’aparició de nous usos, especialment els esportius ha aguditzat el conflicte 
entre activitats. D’altra banda, pel que fa a l’activitat cinegètica, és difícil de compaginar 
amb d’altres usos del parc, però les sobrepoblacions de determinades espècies, com el 
senglar, també generen problemes sobre ecosistemes i de seguretat en les 
infraestructures. 
 

- Cal entendre les activitats primàries com activitats econòmiques que tenen la finalitat 
d’ajudar a la gestió de la biodiversitat i disminuir la vulnerabilitat en front els diferents 
riscos. Destaquen les activitats forestals, agrícola i ramadera. Donada l’estructura de la 
propietat i les limitacions pressupostàries de les administracions, cal aprofundir en 
fórmules de gestió basades en models de col·laboració publico-privades. 
 

- A excepció de les edificacions tradicionals transformades en restaurants o serveis 
dotacionals del Parc, la regulació estricte dels usos admesos –que cal emmarcar en un 
context de contenció del procés d’urbanització de la Serra de Collserola- ha tingut 
l’efecte no desitjat de desincentivar la inversió per a la conservació i millora del 
patrimoni construït. D’altra banda, la riquesa patrimonial del Parc ha de reflectir-se en 
l’instrument d’ordenació del Parc, per actualitzar el llistat d’elements a protegir segons 
els diferents catàlegs aprovats i incorporar altres elements vinculats al patrimoni natural 
del Parc, com les fonts o les cabanes de pedra seca. 
 

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

- La regulació urbanística no només ha d’assolir l’objectiu de conservació i millora dels 
valors ecològics i culturals de la Serra de Collserola, sinó que també ha d’afavorir un 



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

Avanç de Pla: document inicial estratègic  

 
 

desenvolupament dels usos i aprofitaments que enforteixen la protecció d’aquests 
valors. 

El document inicial estratègic realitza una diagnosi ambiental complementaria a la memòria del 
pla realitzant una síntesi dels principals valors físics, ecològics i culturals de la serra en mapes 
útils per a l’avaluació de les propostes de la MPGM. 

A més a més, aporta nova informació referent als serveis ecosistèmics, com la caracterització 
del servei de protecció enfront l’erosió i de regulació de la hidrologia o l’estoc de carboni; un 
primer anàlisi sobre els hàbitats més sensibles als efectes del canvi climàtic i informació 
complementaria a la pressió d’ús que rep la serra als seus contorns i dels models més cmplets 
sobre contaminació atmosfèric, acústica i lumínica.  

Aquesta diagnosi complementaria reforça i completa aspectes de la diagnosi marc del PEPNat i 
de la present MPGM com: 

- La importància de la connectivitat ecològica de la Serra per superar també els 
possibles impactes del canvi climàtic. 

- La importància d’alguns hàbitats de ribera, de les parts altes de les conques o de 
pendents elevats per a la protecció de l’erosió i la regulació hídrica. 

- Els àmbits amb major estoc de carboni. 
- La importància de les vores per atenuar, més enllà de l’ús públic, impactes atmosfèrics, 

acústics i lumínic.  

En aquest context i considerant el desenvolupament paral·lel del PEPNat de Collserola, La 
MPGM a l’àmbit de Collserola s’ha plantejat 8 objectius ambientals: 

Objectiu 1: Conservar i millorar els processos del medi físic.    

Objectiu 2: Conservar i millorar la biodiversitat i els hàbitats. 

Objectiu 3: Conservar i millorar els processos ecològics que garanteixen la biodiversitat, 
resiliència i adaptació de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques del Parc Natural. 

Objectiu 4: Mantenir i controlar les pertorbacions ambientals. 

Objectiu 5: Aprofitar els recursos i el capital natural i de coneixement que representa la Serra 
de Collserola. 

Objectiu 6: Minimitzar el impactes sobre el paisatge i conservar el patrimoni cultural. 

Objectiu 7: Minimitzar i racionalitzar l’ocupació del sòl per edificacions, infraestructures i 
activitats; i adequar la seva intensitat d’ús als objectius de protecció del Parc Natural. 

Objectiu 8: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i racionalitzar les 
infraestructures de gestió i transport dels fluxos ambientals. 

De les alternatives d’ordenació plantejades, s’ha considerat que les que afavoreixen en major 
mesura l’acompliment d’aquests objectius ambientals són l’alternativa 2, corresponent a 
realitzar diferents qualificacions urbanístiques adaptades a les funcions ecològiques i al control 
de les pertorbacions que pot generar l’ús públic de l’espai, i l’alternativa 3, corresponent a la 
generació d’una qualificació única que permeti una avaluació cas per cas de les activitats i usos 
que es produeixin a la serra per adaptar-se millor al seu dinamisme. 

Finalment es considera que l’alternativa que té una major capacitat per assolir els objectius 
ambientals és l’alternativa 3, ja que resol les problemàtiques ambientals més relacionades amb 
les competències del planejament general urbanístic i genera un marc de protecció global que 
no condiciona el marge d’actuació del PEPNat i d’altres instruments derivats que tenen una 
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major rellevància en la consecució dels objectius ambientals. 

Cal dir, que els objectius ambientals plantejats, corresponen a uns objectius globals finalistes. 
Per tant, la seva consecució dependrà de varis instruments de planejament i gestió. 

En aquest sentit, i com a conclusió de l’avaluació ambiental realitzada en fase d’avanç, es 
realitza una taula resum indicant quines alertes es detecten ja en fase d’anàlisi de les 
alternatives per a cada objectiu ambiental.  
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6. Plànols
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Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà

Alzinar

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa

Conreus herbacis extensius de secà

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), etc.

Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les contrades mediterrànies (sobretot les marítimes)

Matollars

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

Pineda de pi blanc

Pineda de pi pinyer

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc llenyós

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana

Prats i herbassars
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Servei ecosistèmic de regulació de l'erosió i la hidrologia1:50.0000 500 1.000 1.500 m
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Patrimoni geològic1:50.0000 500 1.000 1.500 m

Argiles

Calcarenites

Calcosquists

Calcàries

Conglomerats

Cornubianites

Diabases

Fil·lites pigallades

Granitoides

Graves

Gresos

Lidites

Llims

Pissarres

Pòrfirs àcids

Sorres
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2,8 - 4

4,1 - 5,3

5,4 - 6,7

6,8 - 8

8,1 - 11

12 - 15

16 - 19

20 - 23

24 - 27

28 - 32

33 - 37

38 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 - 65

66 - 74

t/ha

1,4 - 2,7

0,01 - 1,3

> 75
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Torrent de les Tres Serres

k Localitats d'elevada singularitat per la flora
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Sant Medir

Mina Juanita

Font d’en Sert

Torrent d’en Fotjà

Hàbitats d'interès comunitari1:50.0000 500 1.000 1.500 m

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

!( Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana)

!( Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp...),
de llocs temporalment xops o humits de terra baixa

!( Comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d’aigua i llocs humits,
de la terra baixa i de la muntanya mitjana

!( Boscos de roures (Quercus pubescens, Q. X cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa

!( Coves i avencs

!( Estepars de Cistus ladanifer, silicícoles, d’indrets secs de terra baixa

!( Estepars de Cistus crispus, silicícoles i xeròfils, de les contrades mediterrànies marítimes

!( Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa

!( Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental

!( Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes

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

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

Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa!(

!( Omedes de terra baixa

!( Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres,
de les contrades mediterrànies

!( Roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillusveneris),
de les contrades mediterrànies

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

!( Gatelledes (boscos, generalment baixos, de Salix atrocinerea), amb Equisetum telmateia,
Carex pendula..., de fons de barrancs i depressions, amb sòl xop, al territori catalanídic

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA: DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC



!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

Curs mitjà de la Rierada

Territori d'àliga marcencaÀrees sensibles de rapinyaires forestals Límits de Collserola

!

! !

!

!

Reserves Naturals



!
!

!

!

!
!

!

!

!

!!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

! !

Espais d'interès per a la conservació de la fauna1:50.0000 500 1.000 1.500 m

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L'ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA: DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

Localitats amb alta diversitat d'amfibis

Localitats amb alta diversitat de rèptils

Localitats d'alt interès per als ocells rupícoles

Localitats d'alt interès per als quiròpters
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Espais amb tractament específic per a la millora
de la connectivitat ecològica de Collserola

Connectors continus

Passeres d'hàbitat

Passeres d'hàbitat a protegir i restaurar

Teixit urbà amb tractament específic de la vegetació
per afavorir la connectivitat ecològica

Connector terrestre no funcional a restaurar

Connector terrestre dèbil a reforçar

Espais amb major potencialitat per esdevenir
connectors terrestres funcionals



!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

Reserves Naturals

Límits de Collserola
Mediocre
Iníci d'alteració important
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Bosc lleugerament pertorbat

Dolent 
Degradació extrema

Deficient
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Molt bo
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% Altres construccions
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Annex 1. ÀMBITS D’INTERÈS PER A LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
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1. Riera de can Amigó  

Es tracta de l’única zona entre Molins de Rei i Barcelona on encara es conserven alguns espais 
oberts que trenquen el continu urbà al voltant de la Serra de Collserola. Tanmateix, la 
connectivitat física entre la Serra i el riu Llobregat a través d’aquests espais està molt 
compromesa pel pas de les infraestructures viàries i ferroviàries. La instal·lació de noves 
edificacions en els actuals espais buits implicaria la impossibilitat de connectar físicament 
Collserola i el Llobregat. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Estudiar la necessitat de la reserva viària de connexió entre l’avinguda de la Comunitat 
de Molins de Rei i el carrer de la Constitució de Sant Feliu de Llobregat, per minimitzar 
la fragmentació i garantir la continuïtat dels espais oberts de l’àmbit. 

- Adaptar els drenatges i passos existents sota les infraestructures de comunicació que 
creuen la riera de can Amigó per tal que siguin funcionals per a tots els grups de fauna. 

- Restaurar la totalitat de la franja d’espais de la riera de can Amigó d’acord amb la 
vegetació dels entorns de Collserola, per tal de potenciar el trànsit de fauna i els 
processos ecològics a través d’aquest espai. 

- Generar zones arbrades als marges dels espais lliures en contacte amb els polígons 
industrials per tal d’aïllar el connector de l’activitat d’aquests. 

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el 
paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests cessin: la central 
elèctrica i l’aparcament de caravanes de la parcel·la del costat. 

2. Tram baix de la riera de Vallvidrera 

El tram final de la riera de Vallvidrera és l’únic curs fluvial, juntament amb la riera de can Amigó, 
que trenca la continuïtat urbana al voltant de la Serra de Collserola entre Molins de Rei i 
Barcelona, i té un paper destacat com a connector. Tanmateix, el corredor d’infraestructures 
viàries i ferroviàries de l’AP-2 i una activitat extractiva existent limiten la capacitat del corredor 
fluvial. Per altra banda, el nou enllaç de l’AP-2, algunes peces d’equipaments previstes pel 
planejament, així com la proposta per a millorar la via suburbana C-1413a, poden tenir 
afectacions a la permeabilitat de la Riera. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Ajustar les reserves d’equipaments del tram final de la riera de Vallvidrera, mantenint 
una franja de protecció al voltant d’aquesta, i compatibilitzar l’execució d’un nou nus 
viari a l’AP-2 amb la funció connectora potencial de la Riera. 

- Restaurar l’entorn de la Riera. 

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per la planta de tractament d’àrids 
situada a tocar de la Riera, un cop cessi l’activitat. 
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3. Torrent de Batzacs 

L’àrea del Pla de Colomers i de les Rovires és un dels espais on encara és possible recuperar 
les connexions entre Collserola, el Llobregat i les serres de l’Ordal. En aquesta àrea hi ha un 
seguit d’espais oberts molt diversos amb múltiples funcions ecològiques, tant de connexió 
d’espais forestals de prat, matollar i bosc, com de zones humides, agrícoles o de separació 
urbana. El torrent de Batzacs té un paper fonamental per a garantir aquestes connexions, si bé 
té una zona crítica per a les seves funcions de corredor ecològic, com a conseqüència del gran 
nombre d’infraestructures viàries i ferroviàries que el travessen (AP-2, C-1413 i C-1413a, 
ferrocarril de rodalies i TGV) i de la presència d’alguns usos i edificacions a tocar de la llera. 
Per altra banda, la materialització d’algunes previsions del planejament poden afectar també la 
funció de corredor ecològic del Torrent. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Adequar les previsions del planejament urbanístic a l’entorn del torrent de Batzacs 
(sector de sòl urbanitzable, ronda del Papiol) amb la finalitat de preservar el Torrent i la 
seva funcionalitat com a connector. 

- Millorar els passos existents sota les infraestructures de comunicació, per tal que 
tinguin unes dimensions i unes característiques adequades per al pas de tots els grups 
de fauna. Especialment el punt d’encreuament entre el torrent de Batzacs amb la 
carretera C-1413a i les vies del tren. 

- Condicionar ambientalment el tram canalitzat entre murs de formigó del torrent de 
Batzacs plantejant elements de relació entre la llera i els entorns. 

- Col·locar pantalles opaques a la part superior de les infraestructures (AVE, C-1413a i 
C-1413) en l’encreuament amb el torrent de Batzacs, per atenuar les pertorbacions 
acústiques generades pel trànsit de vehicles. 

4. Torrent de la Font 

Es tracta del connector actualment més funcional per connectar Collserola amb els espais 
forestals dels seus entorns. Tanmateix, la presència de zones industrials consolidades, la xarxa 
viària i ferroviària existent i algunes previsions del planejament condicionen i comprometen la 
permeabilitat dels espais oberts. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Ajustar els sòls industrials sense edificar situats a tocar dels torrents de can Cases i 
can Galí (corresponents al sector de sòl urbanitzable delimitat SURd01 de 
Castellbisbal) amb la finalitat de garantir la continuïtat dels espais oberts de l’àmbit. 

- Adequar les reserves d’equipaments de caràcter metropolità situades a l’entorn del 
torrent de la Font, així com els sòls qualificats de protecció de sistemes, per tal de 
garantir una bona continuïtat dels espais oberts que connecten les serres de Collserola 
i de can Galí. I ajustar la reserva viària corresponent a la carretera C-1413a a la realitat, 
considerant la supressió del nus viari previst al costat est de la depuradora, que no té 
continuïtat al costat nord de la riera de Rubí. 

- Millorar els passos existents per sota de les infraestructures de comunicació, per tal 
que tinguin unes dimensions i unes característiques adequades per al pas de tots els 
grups de fauna. En concret: el pas del torrent de la Font per sota l’AP-7 i la C-1413a, i 
els passos dels torrents de can Cases i can Galí per sota les dues línies dels 
ferrocarrils. 
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- Restaurar els hàbitats fluvials de la riera de Rubí i del tram final del torrent de la Font 
per millorar-ne la seva funció de connectors. 

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el 
paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests cessin: la planta 
de tractament d’àrids situada a l’est de la depuradora, entre l’AP-7 i la C-1413a, així 
com el circuit de vehicles i els horts situats al marge dret del torrent de can Galí. 

5. Corredor central 

La zona de can Fatjó representa la possibilitat de connectar Collserola amb el Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Tanmateix, la fragmentació que provoca l’AP-7 i les línies de 
ferrocarril, així com diverses àrees d’equipament previstes pel planejament, limiten i amenacen 
la funcionalitat d’aquest corredor, que en aquests moments està greument afectat. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Plantejar una modificació del planejament urbanístic que abasti els terrenys qualificats 
com a equipament al nord de la zona de can Fatjó (a un costat i l’altre de l’AP-7) amb la 
finalitat d’habilitar un o diversos corredors verds que connectin la riera de Sant Cugat 
amb la zona del turó de can Camps; establir criteris i paràmetres pel desenvolupament 
dels equipaments i zones terciàries previstes a tocar dels torrent de Ferrussons, can 
Domènec i can Fatjó; i adequar i donar coherència a les reserves viàries actuals. 

- Establir condicions per al tractament tant dels espais públics com privats de la 
urbanització de Bellaterra, amb la finalitat de maximitzar la permeabilitat ecològica 
(funció de passera) d’aquest àmbit. 

- Implantar o adaptar els drenatges i passos dels torrents de Ferrussons i can Fatjó per 
sota de les infraestructures de comunicació (línies de ferrocarril i AP-7). Especialment 
el drenatge del torrent de can Fatjó per sota l’AP-7 i el pas del torrent de Ferrussons 
sota la línia de ferrocarril Barcelona-Sabadell.  

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el 
paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests cessin: la pedrera 
existent al nord de l’AP-7 i les naus industrials i zones emmagatzematge de materials a 
l’entorn de can Fatjó. 
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6. Riera de Sant Cugat i turó de Montcada 

La riera de Sant Cugat, a banda d’exercir una funció com a zona de transició entre l’espai urbà i 
l‘entorn natural del Parc, és l’alternativa més permeable per connectar Collserola amb la 
Serralada de Marina a través dels rius Ripoll i Besòs. Tanmateix, en el tram alt, la Riera es pot 
veure afectada pel desenvolupament d’algunes previsions del planejament i, en el tram final, la 
Riera entra en una zona canalitzada que comparteix els marges amb usos industrials i 
residencials, profundament alterada. 

El turó de Montcada presenta una forta pertorbació dels seus hàbitats com a conseqüència del 
seu aïllament ecològic i la urbanització dels seus perímetres, amb nombroses activitats 
extractives i la presència d’infraestructures viàries i ferroviàries. Tanmateix, la seva posició 
estratègica, juntament amb la conservació de boscos a la cara nord i d’arbrat a les 
urbanitzacions, encara li confereixen una funció rellevant com a espai passera, amb moltes 
possibilitats de millora. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Protegir els entorns de la riera de Sant Cugat, especialment al seu pas pels nuclis 
urbans de Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. 

- Estudiar la possibilitat de remodelar el nus de la C-58 (entre Cerdanyola i Montcada) 
per tal de generar una continuïtat física entre Collserola, el riu Ripoll i el torrent de can 
Duran. 

- Ajustar les qualificacions urbanístiques a l’entorn del turó de Montcada per tal de 
possibilitar la connexió entre el Turó i la Serra de Collserola, la riera de Sant Cugat i el 
riu Besòs (peça qualificada com a lliure permanent i sector de sòl urbanitzable no 
delimitat d’ús industrial entre la C-58 i la N-150; reserva viària que voreja el Turó pel 
costat nord i sòls adjacents qualificats com a protecció de sistema; sòls qualificats com 
a equipament i sector Valentine – la Ribera, que podria concentrar les zones verdes al 
costat sud per generar una franja d’espais lliures entre el Turó i el Besòs). 

- Potenciar/preservar el paper com a espai passera entre Collserola i el turó de 
Montcada que tenen les àrees forestals de l’àmbit del sector de Santa Maria de 
Montcada.  

- Adaptar els drenatges i passos existents sota les infraestructures de comunicació que 
creuen el torrent del Cargol, per tal que siguin funcionals per a tots els grups de fauna. 

- Assegurar la restauració dels terrenys afectats per usos i activitats incongruents amb el 
paper de connector ecològic dels terrenys de l’àmbit, un cop aquests cessin: pedrera, 
horts, barraques i naus industrials al turó de Montcada. 
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7. Eix de l’autopista C-16 i de la línia de ferrocarril Barcelona-Terrassa 

La riera de Vallvidrera té una importància destacada tant en l’àmbit local dins del Parc Natural 
de la Serra de Collserola com a nivell metropolità per pemetre una connexió amb el riu 
Llobregat. L’autopista C-16, la carretera BV-1462 i la línia del ferrocarril Barcelona-Terrassa 
constitueixen elements amb efecte barrera que dificulten la connexió amb l’entorn, segmentant 
en diversos trossos la riera. Aquestes infraestructures, juntament amb les urbanitzacions de la 
Floresta i els Planes, amenacen no solament el corredor fluvial, sinó la pròpia integritat del Parc 
Natural, que pateix un fort procés de bifragmentació. 

Possibles actuacions a considerar: 

- Ajustar algunes reserves d’equipaments i zones verdes el desenvolupament de les 
quals podria agreujar la fragmentació del Parc en l’eix de l’autopista C-16. 

- Resoldre la situació urbanística de la urbanització de Les Planes i incrementar la 
permeabilitat de l’àmbit (donant continuïtat a la xarxa hidrogràfica i acostant les àrees 
forestals d’un costat i l’altre de la riera de Vallvidrera). 

- Estudiar el sector B de can Cortés (sòl urbà no consolidat) per garantir la seva idoneïtat 
i compatibilitat amb el Parc Natural i plantejar una possible reducció o desclassificació. 

- Implantar passos inferiors per a la fauna a la línia de ferrocarril, en els punts més ben 
situats per afavorir la connectivitat ecològica entre la riera de Vallvidrera i les masses 
forestals adjacents. Així com adaptar els drenatges i passos existents sota la resta 
d’infraestructures per tal que siguin funcionals per a tots els grups de fauna. 
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2. TRAM BAIX RIERA DE VALLVIDRERA

e 1:10.000

ORTOFOTO ICGC, 2015
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36,37

63,76

32,38

89,46

61,67

55,56

54,17

46,93

3. TORRENT DE BATZACS

e 1:10.000

REFÓS DE PLANEJAMENT, 2015
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3. TORRENT DE BATZACS

e 1:10.000

ORTOFOTO ICGC, 2015
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61,1

63,76

56,54

76,18

61,67

55,56

54,17

81,75

73,74

59,18

159,13

109,14

124,33

4. TORRENT DE LA FONT
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4. TORRENT DE LA FONT
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Annex 2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (en DVD) 
 

  



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

Avanç de Pla 

 
 

 

Llistat de plànols: 

i01a-situació 

i01b-topogràfic i toponímic 

i01c-ortofoto 

i02a-factors abiòtics-geologia i hidrologia 

i02b-factors abiòtics-relleu 

i03a-factors biòtics-hàbitats 

i03b-factors biòtics-fauna 

i03c-factors biòtics-gestió forestal 

i04-usos del sòl 

i05-síntesi del medi socioeconòmic 

i06-patrimoni tradicional, històric i artístic 

i07a-vialitat i transport col·lectiu - xarxa rodada 

i07b-vialitat i transport col·lectiu - infraestructura de lleure 

i08-infraestructures de serveis i mobilitat de l'entorn del parc 

i09-estructura de la propietat 

i10-planejament territorial regió metropolitana 

i11-decret declaració Parc Natural 

i12a-PGM 1976-classificació del sòl 

i12b-PGM 2015-classificació del sòl 

i13a-PGM 1976-qualificació del sòl 

i13b-PGM 2015-qualificació del sòl (alternativa 0) 

i14-PEPCo 

i15-actuacions_òrgan_gestor 

o01-alternativa 1 

o02-alternativa 2 

o03-alternativa 3 
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