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1. Agenda d’actuació  

La present MPGM té com a objecte preservar i millorar els recursos naturals i els valors ecolò-

gics i culturals de la Serra de Collserola, en coherència amb el planejament territorial i sectorial. 

Per assolir l’objecte esmentat, la Modificació ajusta la regulació dels sòls qualificats com a es-

pais lliures; identifica els sòls que s’han de qualificar com a sistema hidrogràfic, d’acord amb el 

que estableix la legislació sectorial en matèria d’aigües; racionalitza la xarxa viària prevista 

(suprimint les reserves de sòl per a vies locals i metropolitanes, d’acord amb les determinacions 

del planejament territorial); ajusta els sòls qualificats com a equipaments i cementiris (suprimint 

les reserves de sòl per a nous equipaments i reduint la superfície de sòl qualificada com a ce-

mentiris comarcals); i ajusta diverses qualificacions de la vora de la Serra amb la finalitat de 

millorar la connectivitat ecològica i evitar el desenvolupament dels sòls classificats com a urba-

nitzable no delimitat que no són coherents amb la Declaració de Parc Natural. 

Com a conseqüència, la MPGM no preveu actuacions a desenvolupar que calgui programar (al 

contrari, evita el desenvolupament de diverses actuacions –reserves viàries, equipaments i 

zones verdes de caràcter urbà- que són contradictòries amb l’objectiu de preservar i millorar els 

recursos naturals i els valors ecològics i culturals de la Serra de Collserola). 

No obstant, cal precisar que la regulació del sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) 

estableix que les finques de propietat privada podran ser expropiades per part de 

l’Administració quan sigui necessari per tal de dur a terme actuacions d’interès públic (convé 

recalcar que l’article 33 de la Llei d’espais naturals estableix que la declaració d’espai natural  

de protecció especial comporta la utilitat pública de tots els terrenys afectats a efectes 

d’expropiació). En aquest sentit, els ajuntaments i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola podran programar i desenvolupar les actuacions d’interès públic que considerin opor-

tunes d’acord amb les seves prioritats i en coherència amb el que estableix el PEPNat (instru-

ment que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la present MPGM). 

2. Viabilitat econòmica 

D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat anterior, la present MPGM no preveu actuacions a 

desenvolupar que calgui avaluar financera i econòmicament (no delimita cap sector, polígon 

d’actuació urbanística o actuació aïllada d’expropiació). 

La MPGM no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de 

la intensitat dels usos. Tampoc comporta una alteració de les càrregues urbanístiques previstes 

pel planejament vigent, si bé respecte aquesta afirmació cal fer les precisions següents: 

- La MPGM ajusta algunes qualificacions de sòls inclosos dins de sectors o àmbits 

d’actuació pendents de desenvolupament. Aquests ajustos consisteixen en qualificar 

com a sistema hidrogràfic (clau SH) o sistema de parcs i jardins urbans de Collserola 

(clau 6co) els sòls qualificats pel planejament vigent com a sistema de parcs i jardins 

urbans de nova creació i àmbit local (clau 6b). Aquests ajustos tenen la finalitat 

d’assegurar que el tractament d’aquests sòls sigui congruent amb el seu caràcter 

d’espais fluvials i/o d’espais naturals protegits i no comportaran cap increment de les 

càrregues urbanístiques (al contrari, més aviat poden comportar una certa disminució 

de les despeses al garantir un tractament més naturalitzat d’aquests sòls). 

- La MPGM admet la reconstrucció i rehabilitació de les construccions existents incloses 

al catàleg de masies i cases rurals. Tanmateix, també estableix un seguit de condicions 

que fan referència a la gestió global de la finca: manteniment dels espais agrícoles i fo-

restals, de les franges contra incendis i dels camins d’accés; desmantellament de les 
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instal·lacions i edificacions obsoletes i dels usos irregulars que es desenvolupin a la 

finca; i execució de les obres necessàries per a l’abastiment d’aigua i energia i la cor-

recta gestió dels residus. Aquestes obligacions no constitueixen una alteració de les 

càrregues urbanístiques sinó un deure de les persones propietàries del sòl no urbanit-

zable recollit a l’article 47.7 de la Llei d’urbanisme. A més, la MPGM estableix que 

aquestes condicions s’hauran de complir de manera proporcionada a la magnitud de 

l’actuació i els ingressos derivats de l’ús a desenvolupar. 

D’altra banda, la MPGM suprimeix nombroses reserves viàries, d’equipaments i de zones ver-

des urbanes previstes pel planejament vigent, les quals són contradictòries amb l’objecte de 

preservació i millora dels recursos naturals i els valors ecològics i culturals de la Serra de Coll-

serola. La supressió d’aquestes reserves suposa una disminució de les necessitats econòmi-

ques i d’inversió a càrrec de les administracions públiques. 

Per últim, atès que la MPGM no comporta un increment de l’aprofitament urbanístic o la trans-

formació global dels usos, no pertoca incloure la documentació que estableix l’article 99 de la 

Llei d’urbanisme (entre d’altres, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en 

termes comparatius, del rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 

nova ordenació). 

3. Informe de sostenibilitat econòmica  

D’acord amb la Llei d’urbanisme, l’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir la justifi-

cació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 

l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions respon-

sables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació 

dels serveis necessaris. 

En aquest sentit, cal tenir present que la MPGM no delimita cap sector, polígon d’actuació o 

actuació aïllada d’expropiació i que la MPGM no preveu la implantació de noves infraestructu-

res o serveis (únicament reserva el sòl necessari per a la implantació de dues infraestructures 

ferroviàries previstes pel PTMB, la programació i previsió econòmica de les quals no correspon 

a la present MPGM). En canvi, la MPGM suprimeix nombroses reserves viàries, d’equipaments 

i de zones verdes urbanes previstes pel planejament vigent. 

També cal tenir present que el PEPNat que s’està redactant i tramitant en paral·lel a la present 

MPGM desenvolupa i concreta l’ordenació en l’àmbit de la Serra de Collserola i conté les de-

terminacions pròpies dels plans de protecció del medi natural i del paisatge. Com a conseqüèn-

cia, és el PEPNat el que concreta les actuacions de manteniment necessàries per mantenir i 

millorar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que la Serra de Collserola presta a la societat. 

En resum, la proposta d’ordenació de la MPGM suposa de manera global un estalvi en l’ús del 

sòl, configurant un sistema viari, d’equipaments i zones verdes urbanes més adequat a les 

necessitats i valors de l’àmbit. Es minimitzen, per tant, les despeses globals i el consum de sòl 

respecte el planejament vigent, atès que es disminueix el sòl destinat a xarxa viària en 105 ha, 

el sòl destinat a equipaments en 248 ha i les zones verdes urbanes en 167 ha. Aquests sòls es 

qualifiquen com a sistema de parc forestal de Collserola, reconeixent la situació actual dels 

terrenys i admetent els usos de tipus rústic propis del sòl no urbanitzable. 

Com a conseqüència, les propostes de la MPGM comportaran una disminució substancial de 

les despeses de manteniment respecte les despeses que implicaria l’execució del planejament 

vigent. 
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