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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN 
L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 
Avanç de Pla                                                                                 
RESUM EXECUTIU 

 
 
Introducció 

La Modificació del Pla general 
metropolità en l’àmbit del Parc 
Natural de la Serra de 
Collserola (en endavant MPGM 
o Modificació) es redacta de 
conformitat amb el previst al 
Conveni interadministratiu 
signat en data 1 d’octubre de 
2014 per 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 (en endavant AMB); 
i el Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. 

D’acord amb la clàusula 
segona.2 de l’esmentat 
conveni, la formulació, 
redacció, tramitació i aprovació 
inicial i provisional de la 
Modificació correspon a l’AMB 
seguint el procediment 
establert a la legislació 
urbanística, ambiental i 
sectorial vigent. 

PEPNat 

En paral·lel a la present 
Modificació, s’està redactant i 
tramitant el Pla especial del 
medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola (en endavant 
PEPNat). 

L’Avanç del PEPNat es va 
aprovar el 27 de gener de 2015 

pel Consell Metropolità, amb la 
prèvia conformitat de la 
resolució de 26 de gener de 
2015 del Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.  

Dins del procés de participació 
ciutadana endegat, s’han 
recollit 594 suggeriments, que 
s’han tingut en compte a l’hora 
de redactar la present MPGM. 

Antecedents 

Des del punt de vista 
urbanístic, la preocupació per 
la protecció de la Serra de 
Collserola ha estat present en 
tots els plans que s’han anat 
desenvolupant. 

Els documents urbanístics més 
rellevants són el Pla comarcal 
de Barcelona (1953), el Pla 
general  metropolità (1976) i el 
Pla especial de protecció i 
ordenació del medi natural del 
Parc de Collserola (PEPCo) 
(1987), aquests dos últims 
encara vigents en aquests 
moments. 

Posteriorment, el Pla territorial 
parcial de la regió 
metropolitana de Barcelona 
(2010) estableix un sistema 
d’espais oberts d’especial 
protecció entre els quals hi 
figura en un lloc destacat la 
Serra de Collserola.  

Des del punt de vista de la 
legislació mediambiental, l’any 
1985 s’aprovà la Llei d’espais 
naturals, que es va 
desenvolupar l’any 1992 amb el 
Pla d’espais d’interès natural, 
que inclou la Serra de 
Collserola. 

A l’any 2006 la Serra de 
Collserola passa a formar part 
de la Xarxa Natura 2000 i, 
finalment, l’any 2010, 
mitjançant el Decret 146/2010 
de 19 d’octubre, es declara el 
Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves 
naturals parcials de la Font 
Groga i de la Rierada-Can 
Balasc. 
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Encaix territorial de la Modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i connectors ecològics del PTMB. 
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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’han 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 de l’àrea 
metropolitana. 

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

Quatre dels grans connectors 
ecològics definits pel PTMB fan 
referència al Parc Natural de la 
Serra de Collserola. No 
obstant, el context metropolità 
del Parc en limita la 
connectivitat i incrementa 
l’aïllament amb els espais 
circumveïns, fet que pot 
comprometre la preservació 
dels valors ecològics i la 
biodiversitat. 

Definició de l’àmbit 

L’àmbit de la Modificació es 
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 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 42 suggeriments que 
feien referència a la necessitat 
d’estudiar i regular les zones de 
transició entre el Parc i les 
zones urbanes. 

Dels primers estudis realitzats, 
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 
connectivitat ecològica 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 l’àmbit 
de la present MPGM es 
circumscriu a la delimitació 
estricte de Parc Natural. 

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.  
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Esquema dels instruments de planejament urbanístic necessaris per assolir els objectius bàsics que estableix el Decret de declaració de 
Parc Natural.  
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Diagnosi de l’estat actual 
del Parc; objectius i 
criteris generals 

Per establir la diagnosi de 
l’estat actual s’han analitzat 
detalladament els punts 
següents: 

‐ Estat i evolució dels valors 
ecològics del Parc. 

‐ El context social i econòmic. 

‐ El planejament territorial, 
sectorial i urbanístic. 

De l’anàlisi anterior s’han 
sintetitzat els aspectes clau de 
cada punt estudiat, la qual cosa 
ha permès establir unes 
conclusions de la diagnosi de 
l’estat actual del Parc, que 
s’han estructurat al voltant de 
nou blocs que, a la vegada, 
han donat lloc a nou objectius 
generals que han de guiar tant 
la present Modificació com el 
PEPNat que s’està redactant i 
tramitant en paral·lel. Aquests 
objectius generals es poden 
veure al quadre de la pàgina 
següent. 

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 que no s’han 
desenvolupat en els gairebé 40 
anys de vigència del PGM. 

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

s’està redactant i tramitant en 
paral·lel) que es podran assolir 
aquests objectius. 

D’altra banda, en compliment 
del principi de jerarquia 
normativa, la present 
Modificació ha d’adequar les 
determinacions el PGM per tal 
que siguin coherents amb el 
marc legal i normatiu vigent. 

Com a criteri general, les 
propostes de la 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. 

Objectius específics 

En desenvolupament dels 
objectius i criteris generals, 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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CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

  
 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 

    

1 Ecologia i preservació de la biodiversitat 
Ens trobem davant un marc ecològic canviant que difícilment pot ser governat 
mitjançant  normes rígides i estàtiques. La integritat del parc es fonamenta en la 
preservació de la biodiversitat, el manteniment  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  
 
 

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

2 Espais perimetrals 
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. En les zones perimetrals 
és on es manifesten els principals focus de tensió entre el parc i el seu entorn 
urbanitzat 

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 Model d’ús social 
El model d’ús social contemplat al 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 pròxima a la saturació , sinó també per les noves activitats 
que han anat sorgint en aquests darrers 27 anys. 
 
 

3 Gestionar de forma sostenible l’ús 
social del parc dins del context 
metropolità, incidint en l´ús i el 
foment d’energies netes. 

4 Les activitats de valorització dels recursos naturals 
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. 
 
 

4 Mantenir i adequar les activitats 
d’aprofitament dels recursos 
naturals i fomentar l’economia 
verda.  

5 Serveis ecosistèmics 
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 
27 anys de gestió. 
 
 

5 Conèixer i valorar els serveis 
ecosistèmics, aprofundint en la 
recerca de Collserola com a espai 
de coneixement. 

6 Patrimoni 
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. 
 
 

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

7 Paisatge 
El binomi usos-activitats i valors ecològics 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. 
 
 

7 Modular convenientment el 
paisatge i minimitzar els impactes 
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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 fent-ho compatible amb el desenvolupament de l´ús social del parc en un 
context metropolità. Transcorreguts 27 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 sectorial i el planejament que conflueixen 
en l’àmbit del parc. 
 
 

8 Establir un règim de gestió activa i 
directa basat en models de 
col·laboració público-privats 

9 Instrument de regulació 
El medi natural evoluciona constantment, amb unes dinàmiques pròpies no 
subjectes a una planificació fixa a llarg termini, al mateix temps que les estratègies 
per a conservar i millorar els valors naturals no es poden establir de manera 
definitiva. 

9 Apostar per un instrument de 
regulació obert, flexible i 
adaptable a la realitat canviant del 
territori i la societat. 
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Característiques bàsiques 
de la proposta d’ordenació 

Les propostes s’organitzen 
segons els apartats següents:  

‐ Sistema d’espais lliures de 
Collserola. 

‐ Sistema hidrogràfic. 

‐ Xarxa viària i ferroviària. 

‐ Equipaments, cementiris i 
serveis tècnics. 

‐ Sòls urbanitzables. 

Sistema d’espais lliures de 
Collserola 

Regulació 

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. 

‐ 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 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; 
els usos que admet la Llei 
d’urbanisme en les masies i 
altres edificacions que calgui 
preservar (sens perjudici que la 
concreció dels usos admesos 
en aquestes edificacions es 
realitzarà mitjançant el catàleg 
de masies i cases rurals); així 
com les actuacions d’interès 
públic que s’hagin de realitzar 
necessàriament dins del Parc. 

En relació amb els usos i les 
actuacions admeses en les 
edificacions que calgui 
presevar, 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 
d’interès públic, només 
s’admetran quan es 

desenvolupin en edificacions 
existents incloses en el catàleg, 
sense que es puguin admetre 
noves construccions. 
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. 

Quant als serveis tècnics, 
només s’admetrà la implantació 
de noves instal·lacions en el 
cas que siguin necessàries per 
al desenvolupament dels usos 
permesos esmentats 
anteriorment.  

Aquesta regulació incentivarà 
la reutilització de les masies i 
altres construccions que calgui 
preservar, així com el 
desenvolupament d’activitats 
rústiques que afegeixin valor al 
territori i contribueixin a 
mantenir i millorar els valors 
ecològics del Parc. Al mateix 
temps, aquesta regulació 
limitarà les noves edificacions i 
instal·lacions admissibles. 

Agrupació de qualificacions 

També es proposa agrupar les 
les diverses subqualificacions 
del sistema de parc forestal 
(claus 27, 28 i 29 del PGM), 
així com els sòls actualment 
qualificats de rústic protegit de 
valor agrícola (clau 24) i lliure 
permanent (clau 26) i els sòls 
qualificats com a zona verda 
(clau 6); atorgant-los el màxim 
grau de protecció i evitant que 
quedin àmbits desprotegits pel 
planejament (quedaran regulats 
d’acord amb la nova regulació 
del sistema d’espais lliures que 
es proposa). 
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Sistema hidrogràfic 

El PGM original no va 
reconèixer els terrenys del 
sistema hidrogràfic. Amb la 
finalitat de donar compliment al 
Reglament de la Llei 
d’urbanisme, 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 la connectivitat). 

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. En aquest 
sentit, es proposen els canvis 
següents:  

‐ Ajustar el planejament a la 
realitat física existent en 
alguns punts en els quals no 
coincideixen. Són ajustos 
menors i puntuals. 

‐ 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 atemptaria 
contra l’objectiu de 
preservació dels valors 
ecològics del Parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa hidrográfica principal de la Serra de Collserola. 

Exemple d’un dels desajustos entre el planejament i la realitat física existent; i reserves 
de caràcter metropolità del PGM no desenvolupades. 
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‐ 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. 

‐ Suprimir les reserves per a 
vies de caràcter metropolità 
del PGM atès que, si bé per 
raó del seu abast s’haurien 
d’estudiar dins d’un marc 
general metropolità, el 
PTMB no les preveu. En 
relació amb aquesta 
proposta, cal tenir present 
que durant el procés de 
participació ciutadana del 
PEPNat es van rebre 13 
suggeriments en el sentit de 
limitar les noves 
infraestructures del Parc. 

En tots els casos, es proposa 
incorporar el sòl del sistema 
viari que s’elimini al sistema 
d’espais lliures de Collserola. 

Així mateix, es proposa 
reconèixer les reserves 
ferroviàries del túnel d’Horta i 
del Turó de Montcada previstes 
al PTMB. 

A banda dels canvis exposats, 
la MPGM també abordarà la 
conveniència d’establir unes 
condicions per a la intervenció 
en la xarxa viària i ferroviària de 
l’interior del Parc, amb la 
finalitat que les futures 
actuacions contribueixin a 
maximitzar la permeabilitat i 
minimitzar el seu impacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves de caràcter metropolità del PGM no desenvolupades. 

Camins i pistes forestals identificades pel PGM com a vials. 
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Equipaments, cementiris i 
serveis tècnics 

El Pla territorial metropolità de 
Barcelona (PTMB) i el Decret 
de Parc Natural limiten 
substancialment el 
desenvolupament de les 
previsions del PGM en relació 
amb el sistema d’equipaments, 
ja que els considera sistemes 
en règim de sòl no 
urbanitzable. 

Aquesta limitació equipara les 
actuacions i els usos 
admissibles en els sòls 
d’equipaments amb les 
admissibles en la nova 
regulació del sistema d’espais 
lliures de Collserola proposada 
en el primer apartat de la 
proposta d’ordenació. 

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’aquests sistemes ja 
desenvolupats) incorporant 
aquests 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, 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. 

Aquesta modificació no alterarà 
el règim aplicable als 
equipaments existents dins del 
Parc. 

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. 

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.  

 

  

Equipaments (blau), cementiris (verd) i serveis tècnics (vermell); existents (fosc) i 
reserves (clar). 
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Sòls urbanitzables 

Una altra problemàtica que s’ha 
considerat és la dels sòls 
urbanitzables inclosos en 
l’àmbit del Parc, atès el PTMB i 
el Decret de Parc Natural 
estableixen que en aquest 
àmbit s’ha d’aplicar el règim del 
sòl no urbanitzable. 

En alguns casos, aquesta 
incongruència es pot solucionar 
concentrant l’aprofitament fora 
de l’àmbit i qualificant com a 
zona verda els terrenys 
inclosos dins del Parc. Aquesta 
solució és coherent amb el que 
estableix el Decret de Parc 
Natural. 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, 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 els 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). 

 

 

Sòls urbanitzables industrials (blau) i residencials (vermell) situats en el límit o a l’interior 
de l’àmbit del Parc Natural. 
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Imatge de les subqualificacions de parc 
forestal; de les zones en SNU i els 
parcs i jardins urbans; de les reserves 
viàries; dels equipaments, cementiris i 
serveis tècnics; i de l’agrupació de 
qualificacions que es planteja. 

Alternatives 

Les alternatives considerades 
són les següents: 

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

‐ Alternativa 1: Qualificacions 
segons valors naturals i 
paisatgístics. 

‐ Alternativa 2: Qualificacions 
segons valors funcionals. 

‐ Alternativa 3: Qualificació 
única multifuncional. 

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

Consisteix a mantenir les 
previsions actuals del PGM, 
sense dur a terme cap de les 
modificacions proposades 
anteriorment. 

Aquesta alternativa no 
permetria assolir els objectius 
definits i és contradictòria amb 
les determinacions del PTMB i 
el Decret de Parc Natural. 

Alternativa 1: Qualificacions 
segons valors naturals i 
paisatgístics 

Consisteix a dur a terme els 
canvis exposats anteriorment, 
relatius al sistema hidrogràfic; a 
la xarxa viària i ferroviària; i als 
equipaments, cementiris i 
serveis tècnics. 

En quant al sistema d’espais 
lliures, aquesta alternativa 
planteja zonificar els sòls en 
funció dels valors naturals i 
paisatgístics. En aquest sentit, 
es preveuen tres qualificacions: 

‐ Una que identifiqui i reguli 
els espais agrícoles. 

‐ Una que identifiqui i reguli 
les àrees forestals (no 
agrícoles). 

‐ I una tercera que abasti els 
àmbits de les reserves 
naturals parcials del Decret 
146/2010. 

Les tres qualificacions 
esmentades tindran una 
regulació específica que 
s’adeqüi a la legislació 
urbanística, al PTMB i als 
objectius i criteris de la 
Modificació. 

Aquesta alternativa manté les 
qualificacions de verd protegit 
(clau 8a) i verd privat d’interès 
tradicional (clau 8b) situades a 
l’interior del Parc. 

Alternativa 2: Qualificacions 
segons valors funcionals 

Aquesta alternativa contempla 
també dur a terme els canvis 
exposats anteriorment, relatius 
al sistema hidrogràfic; a la 
xarxa viària i ferroviària; i als 
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 preveuen 
quatre qualificacions:  

‐ Una que identifiqui i reguli 
els espais amb una major 
utilització per part de la 
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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. 

‐ Una que identifiqui i reguli 
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. 

‐ Una que identifiqui i reguli 
els espais que es 
corresponen amb els 
hàbitats interiors del Parc, 
que coincideixen 
parcialment amb les 
Reserves Naturals Parcials 
del Decret.  

‐ Una quarta que abasti la 
resta de sòls del sistema 
d’espais lliures que no 
estiguin inclosos en cap de 
les qualificacions anteriors. 

Les qualificacions 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 i criteris de la 
Modificació. 

Aquesta alternativa també 
manté les qualificacions de 
verd protegit i verd privat 
d’interès tradicional (claus 8a i 
8b). 

 

 

 

 

Alternativa 3: Qualificació 
única multifuncional 

Aquesta alternativa 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 reserva natural (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 i criteris de la 
Modificació; sense delimitar 
gràficament els espais que 
tenen uns valors o funcions 
preponderants. I atorgant el 
mateix valor –el màxim- a tots 

els sòls de l’àmbit del Parc 
Natural. 

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). 

  



















Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Avanç de Pla. Resum executiu 

 
 
 

Anàlisi de les alternatives 

L’alternativa 0 (planejament 
vigent) versus les 
alternatives proposades 

Les tres alternatives 
plantejades 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 
sòl i la fragmentació de l’espai. 

A nivell quantitatiu, les tres 
alternatives proposades 
comporten els canvis següents 
(respecte l’alternativa 0): 

‐ 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 (dels quals 
423 ha són reserves). 

‐ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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 de d’interès tradicional). 

Equipaments, cementiris i serveis tècnics. 

Xarxa viària. 

La resta (línea inferior de color marronós) són zones en sòl urbà i urbanitzable 
(<0,5% de l’àmbit del PN). 
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L’alternativa a considerar en 
el document per a l’aprovació 
inicial 

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. 

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. 

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 els informes que 
es recaptin, així com de la 
pròpia evolució dels treballs. 
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Document inicial 
estratègic 

En compliment del marc 
normatiu vigent en matèria 
d’avaluació ambiental, la 
Modificació es sotmet al procés 
d’avaluació ambiental 
estratègica, i per això l’Avanç 
de Pla inclou el Document 
inicial estratègic (en endavant 
DIE). 

Aquest document ha de servir 
perquè l’òrgan ambiental realitzi 
les consultes prèvies i determini 
l’abast de l’estudi ambiental 
estratègic. 

A banda d’incorporar una 
diagnosi ambiental de l’àmbit 
de la Modificació, també fixa 
uns objectius ambientals i uns 
indicadors d’avaluació, i realitza 
una primera anàlisi de les 
diverses alternatives 
considerades. 

Avaluades les quatre 
alternatives, el DIE 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. 

‐ Es descarta també 
l’alternativa 1 ja que, tot i 
plantejar una proposta 
d’ordenació més adequada 
als objectius ambientals de 
la MPGM, segueix dificultant 
l’acompliment d’alguns 
objectius respecte les 
alternatives 2 i 3. 

‐ Es considera que les 
alternatives que, 
globalment, afavoririen un 
major acompliment dels 

objectius ambientals són les 
alternatives 2 i 3. 

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 
viàries i d’equipaments i 
serveis tècnics amb 
possibles impactes sobre 
els valors ecològics i 
funcionals de la Serra 
(veure quadre de la pàgina 
següent). 

Les diferències entre les 
dues alternatives es centren 
en què la 2 genera un marc 
més estàtic, mentre que la 3 
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, i facilitant 
una gestió adaptativa 
d’aquestes dinàmiques. 

Com a conseqüència, es 
considera que l’alternativa 3 
és la que té més capacitat 
per assolir els objectius 
ambientals. No obstant, 
caldrà assegurar que els 
instruments de planificació, 
gestió i projecte derivats de 
la MPGM garanteixin 
l’assoliment dels objectius 
ambientals plantejats. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Importància relativa sobre la protecció dels valors ambientals que representa cada indicador d’avaluació de cada instrument de 
planejament, gestió i projecte. 
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